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مقدمـــــــــــــة 

ــعار  ــل ش ــنة 2011، مث ــا س ــراكا ثوري ــهدت ح ــي ش ــة الت ــدان العربي ــة البل ــرار بقي ــى غ ع

ــي 2011.  ــمرب 2010 وجانف ــات ديس ــان احتجاج ــس اب ــا يف تون ــا مركزي ــة« مطلب »الكرام

وقــد فــرض هــذا االســتحقاق نفســه يف الدســتور الجديــد للجمهوريـّـة التونســيّة الــذي أكّــد 

كذلــك عــى أن الدولــة تضمــن رشوط الحيــاة الكرميــة ملواطنيهــا. غــري أّن هــذا الشــعار ال 

يــزال اىل اليــوم، وبعــد مــرور عــر ســنوات عــى ســقوط نظــام الرئيــس بــن عــيل، مطمحا 

رئيســيا للشــعب التونــي.

اســتحقاق الحيــاة الكرميــة ينطــوي عــى ابعــاد متعــددة تحيــل يف مجملهــا اىل املطالــب 

ــة  التــي يرفعهــا الحــراك االجتامعــي للشــباب املعطــل او الــذي يعــاين الهشاشــة والعطوب

ــور  ــي تتمح ــدين والت ــع امل ــامت املجتم ــة ومنظ ــة الدميقراطي ــا الحرك ــي تتبناه ــك الت او تل

حــول حريــة التعبــري والحــق يف األمــن والشــغل والصحــة وتأســيس نظــام دميقراطــي ميثل 

مصالــح ســواد الشــعب. كــام يحيــل أيضــا ألبعــاد أخــرى ال تقــل أهميــة عــن ســابقاتها ترتبــط 

بظــروف العيــش املــادي الكريــم، وهــو بالضبــط مــا ســعت هــذه الدراســة لتناولــه وتحليله. 

تهــدف هــذه الدراســة اىل بنــاء أداة تســتجيب اىل اســتحقاق الكرامــة عــرب مقاربــة تشــاركية 

ينخــرط فيهــا املواطنــون واملواطنــات يف تحديــد املــوارد الالزمــة لتغطيــة حاجياتهــم 

بشــكل يضمــن الــروط الدنيــا للعيــش الكريــم للتونســيات والتونســيني.

ــتبعدة  ــات املس ــد الفئ ــر لتحدي ــب الفق ــتند اىل نس ــي تس ــرى الت ــات األخ ــة باملقارب مقارن

اجتامعيــا، فــإن هــذا املــروع اتخــذ مســارا عكســيا لتحديــد، عــرب اجــامع مواطنــي، عتبــة 

ــاة  ــة لحي ــا الرضوري ــوارد الدني ــن.ة امل ــكل مواط ــر ل ــي توف ــا الت ــة الدني ــاج، أي العتب االدم

كرميــة تقيــه خطــر الحرمــان.

ــري  ــة معاي ــى منهجيّ ــريب ع ــامل الع ــا يف الع ــن نوعه ــة وهي األوىل م ــذه الدراس ــد ه تعتم

ــر  ــذ ع ــوِّرت من ــي طُ ــدة الت ــل األدىن )Minimum Income Standards, MIS( الرائ الدخ

ســنوات مــن قبــل باحِثــني بريطانيــني )Bradshaw et al. 2008( ثــم طبقــت يف عــّدة ُدول 

ــرِبَت يف مشــاريع منوذجيــة يف املكســيك و جنــوب إفريقيــا. مثــل فرنســا و اختُ

إلنجــاز هــذا املــروع، وضعــت 3 مؤسســات مواردهــا وخرباتهــا عــى ذمتــه. فقــد قــام 

 Institut de recherches économiques et( ــة و االجتامعيــة معهــد البحــوث االقتصادي

sociales, IRES( الــذي شــارك يف هــذا النــوع مــن الدراســات بفرنســا بالتنســيق العلمــي 

للمــروع، فيحــني مثلــت انرتناشــيونال الــرت )International Alert( حجــر أساســه 

ــذ  ــل من ــي تعم ــة الت ــري حكومي ــة الغ ــي املنظم ــداين وه ــل املي ــيري العم ــث تس ــن حي م
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أواخــر 2012 يف تونــس عــى قضايــا التهميــش عــرب تفكيــك تجلياتــه يف األحيــاء الشــعبية 

و املناطــق الداخليّــة ودعــم ارســاء َحوْكَمــة محليّــة دميقراطيّــة و تشــاُركِيَّة يف هــذه 

الجهــات املقصيــة. وأخــريا، دعََّمــت مؤسســة فريدريــش ايــربت التــي تشــّجع قيــم الحريـّـة 

ــابقا  ــت س ــام دّعم ــروع )Friedrich Ebert Stiftung, FES( ك ــن، امل ــة والتضام والعدال

مــروع منوذجــي مامثــل يف جنــوب إفريقيــا.

كــّون الــُركاء الثــالث لجنــة ارشاف علمــي قامــت بتحديــد الخيــارات الكربى لهــذا املروع 

نــت ُمتابَعتــه يف كّل مراحله. وأَمَّ

ونظــرا ملحدوديــة اإلمكانيــات املتاحــة، فقــد تقــّرر االقتصــار عــى دراســة حاجيــات أرُسة 

منوذجــة متكّونــة مــن زوجــني وطفلــني وُمقيمــة بتونــس الكــربى. وعليــه فــان هــذا العمل 

النموذجــي ال يزعــم متثيــل كل الوضعيــات القامئــة بكامــل تــراب الجمهوريــة بيــد ان أهميتــه 

تكمــن يف انــه يوفــر االســتنتاجات األوليــة  مليزانيــة الكرامــة الصالحــة للنقــاش العــام.

يعــرض الجــزء األّول مــن هــذا التقريــر، بطريقــة موجــزة، اإلطــار الّنظــري واملنهجــي 

ــَي عليهــا املــروع. يقــدم الجــزء الثــاين  ــل أهــّم املراحــل التــي بُِن ــه يَُفصِّ للدراســة كــام أنّ

مــن التقريــر ُمَكوِّنــات ســلّة املــواد والخدمــات الرضوريـّـة لضــامن ظــروف معيشــيّة كرمية 

والتــي توافــق حولهــا املَُشــاركون يف املــروع.  وأخــريا يســتعرض الجــزء الثالــث واألخــري 

مــن هــذا التقريــر معطيــات كميــة للميزانيّــة الخاصــة بســلّة االســتهالك األدىن كــام يحلــل 

جــزء مــن النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا.





الفصل 1

املنهجية ومسار الدراسة
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الفصل 1

املنهجية ومسار الدراسة

ــذي  ــي ال ــري واملنهج ــار النظ ــزء األول اإلط ــذا الج ــب يف ه ــكل مقتض ــة وبش ــدم بداي نق

اســتند عليــه هــذا البحــث . يــيل ذلــك اســتعراض ملراحــل الدراســة امليدانيــة التــي ترتكــز 

عليهــا مخرجــات هــذا البحــث.

1. اإلطار النظري واملنهجي:

إن املفهــوم املركــزي الــذي تــدور حولــه مقاربــة األجــر األدىن املضمــون )MIS( هــو 

مفهــوم الحاجــة، ال ســيام باالســتناد إىل نظريــة االحتياجــات البريــة التــي وضعهــا كل مــن 

»دويــال«)Doyal( و»قــوف«)Gough( ســنة 1991.لقــد طــور املؤلفــان يف هــذه النظريــة 

منوذجــا هرميــا لالحتياجــات يتألــف مــن ثالثــة مســتويات  أال وهــي االحتياجــات الحيويــة 

ــة (. ــب التلبي ــي تتطل ــك الت ــة )تل ــوارد الالزم ــات للم ــيطة واالحتياج ــات الوس واالحتياج

وهــي  أال  كونيــة  حيويــة  احتياجــات  ثالثــة  املؤلفــان  يحــدد  األشــمل،  املســتوى  عــى 

ــات  ــة باالحتياج ــا قامئ ــام وضع ــة، ك ــاة االجتامعي ــراط يف الحي ــة واالنخ ــتقاللية والصح االس

ــن رشوط  ــا م ــا رشط ــتجابة له ــل االس ــي متث ــام، الت ــذاء وغريه ــكن والغ ــيطة كالس الوس

تحقيــق االحتياجــات الحيويــة آنفــة الذكــر.

ــام مل  ــة (، فإنه ــب التلبي ــي تتطل ــك الت ــة )تل ــوارد الالزم ــات للم ــل باالحتياج ــام يتص ــا في أم

ــي  ــياق التاريخ ــني الس ــى ره ــوارد يبق ــذه امل ــد ه ــا أن تحدي ــبقة ، طامل ــة مس ــا قامئ يضع

ــكن يف  ــوم  للس ــة الي ــوارد الالزم ــف امل ــال، تختل ــبيل املث ــى س ــَدِد .ع ــي املَُح واالجتامع

ــة  ــة لدول ــربى تابع ــة ك ــة يف مدين ــا املعيش ــي تتطلبه ــك الت ــن تل ــة ع ــة نائي ــة افريقي قري

ــام. ــاج الع ــس االحتي ــق نف ــوارد يف تحقي ــذه امل ــاهمت ه ــو س ــى ول ــة، حت مصنع

و لتحديــد هــذه املــوارد الالزمــة، يــويص املؤلفــان بتطويــر اســرتاتيجية ترتكــز تزامنيــا عى 

ازدواجيــة مركبــة تتألــف مــن معــارف الخــرباء النظريــة واملعــارف التجريبيــة للمواطنــني.

ــم  ــذي ت ــي ال ــان هــذا التم ــان الربيطاني ــن ،طبــق الباحث ــدا مــن الزم ــذ مــا يقــارب عق من

اعتــامده يف هــذا املــروع النموذجــي.

بهــذا املعنــى، تطمــح املنهجيــة التــي طورهــا الباحثــان الربيطانيــان إىل تحديــد ســلة 

ســياق  يف  الحيويــة  االحتياجــات  لتلبيــة  األدىن  حدهــا  يف  الالزمــة  والخدمــات  الســلع 

خصــويص ترتســم مالمحــه تزامنيــا عــرب الرتكيبــة العائليــة لــأرس موضــوع البحــث )أرسة 
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تتكــون مــن نفــر أعــزب أو رشيكــني بــدون أو مــع األبنــاء( مــن جهــة، ووفقــا لبيئــة عيــش 

األرسة موضــوع البحــث مــن جهــة أخــرى ) املدينــة، الريــف ...(.

املنهجية بإيجاز

 10 إىل   08 )مــن  صغــرية  مجموعــات  تجمــع  عــى  الدراســة  منهجيــة  ترتكــز  عمليــا، 

ــم جــرد مفّصــل لهــذه املــوارد الالزمــة للتوصــل إىل  ــة تقدي ــال بغاي أشــخاص( بشــكل متت

توافــق مدعــوم بالحجــة والربهــان حــول ســلة الســلع والخدمــات. تجــدر االشــارة إىل أن هــذا 

اإلجــامع مدعــوم بــآراء خــرباء مشــهود لهــم بالكفــاءة كــام ال تعكــس الحصيلــة النهائيــة لهــذا 

ــق  ــرة تواف ــي مث ــل ه ــة، ب ــارات مختلف ــى اختي ــة ع ــت باألغلبي ــق آراء أو تصوي ــل تواف العم

ــات. ــذه املجموع ــامل ه ــاركني يف أع ــج املش ــوم بحج ــرتك مدع مش

يف املرحلة األوىل من الدراسة يوكل ملجموعات التوجيه التوصل اىل هدفني:

للهــدف  توافقــي  بتعريــف  للخــروج  الالزمــة  العنــارص  جملــة  باجــرتاح  األول  -يتعلــق   

املنشــود. ويتعلــق األمــر هنــا، بتحديــد أهــّم املفاهيــم الصالحــة لالعتــامد عليهــا طريــق 

ــك  ــد ذل ــه بع ــق علي ــوم املتف ــد املفه ــام بع ــكل في ــاركني. ليش ــني املش ــوح ب ــوار مفت ح

ــة. ــات التالي ــل املجموع ــة لعم ــة ومرجعي دعام

  -امــا الهــدف الثــاين فهــو تحديــد أهــم الخصائــص العامــة لأشــخاص الذيــن ســيتم تحديــد 

حاجياتهــم )االســم، الســن، مقــّر الســكن( ورغــم ان هــذه الخصائــص تبقــى عامــة اال انهــا 

متّكــن املجموعــات املشــاركة التاليــة مــن الــروع يف مناقشــة ســلّة الســلع والخدمــات 

بشــكل ملمــوس أكــر. كــام يتــم ضمــن هــذا الطــور أيضــا تحديــد ظــروف اإلقامــة بدقــة.

املحتــوى  التوافــق(  )مجموعــات  األوىل  املجموعــات  تناقــش  الالحقــة،  املراحــل  ويف 

املفّصــل للســلة يف حدهــا األدىن مــن ســلع وخدمــات اساســية تضمــن العيــش الكريــم 

ــة. للعائل

ثــم تناقــش املجموعــات املواليــة أوال الحاجيــات الشــخصية لــكل فــرد مــن أفــراد األرسة، 

العائلــة  بــني مــن يتقاســمون نفــس الخصائــص مــع  النقــاش جــرى  علــام وأن هــذا 

النموذجيــة التــي تــم تحديدهــا. لذلــك، يتحــاور الرجــال املتزوجــني الذيــن لهــم أبنــاء مــع 

مــن لديهــم نفــس هــذا الوضــع العائــيل كــام تناقــش النســاء املتزوجــات بدورهــن حاجيــات 

مثيالتهــن. ثــم تتحــاور مجموعــات مختلطــة، نســاء ورجــاال، حاجيــات كل طفــل عــى حــده.

يف املرحلــة الثانيــة نجمــع مجموعــات مختلطــة مــن نســاء ورجــاال )مجموعــات املصادقة(، 

ــج مــا أفضــت إليــه أعــامل املجموعــات الســابقة. إن الهــدف مــن ذلــك هــو  ونســلمها نتائ
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مناقشــة مــا يحتاجــه الكبــار مــن ناحيــة ومــا يحتاجــه الّصغــار مــن ناحيــة أخــرى.  ويفحــص 

املشــاركون املحتــوى املفّصــل لســلة الســلع والخدمــات، بغايــة تدقيقــه أو إضافــة عنارص 

ــذه  ــل ه ــر. مث ــزم األم ــه إن ل ــك أو يعدلون ــد ذل ــه بع ــون علي ــدت ويصادق ــة إن وج منقوص

ــني( أو  ــبة إىل البالغ ــس )بالنس ــب الجن ــات حس ــض االختالف ــد بع ــة لتحدي ــة فرص املرحل

حســب العمــر و/أو الجنــس بالنســبة إىل األطفــال ومناقشــتها إن أمكــن ذلــك. لقــد مثلــت 

هــذه املرحلــة أيضــا مناســبة إلرســال بعــض مالحظــات الخــرباء اىل املجموعــات ومواصلــة 

النقــاش حــول نقــاط قــد ال يكــون التوافــق حولهــا قــد تــّم ســابقا.

ــة  ــت مجموع ــة( التق ــات النهائي ــات املفاوض ــرية، )مجموع ــة وأخ ــة ثالث ــا، ويف مرحل ختام

مختلطــة مــن البالغــني، للتحــاور حــول ســلة الســلع والخدمــات الخاصــة بالعائلــة ككل هذه 

املــرة، ومثلــام جــرى بــه العمــل ســابقا، متــت املصادقــة عــى محتواهــا أو تغيــري بعــض 

عنارصهــا. ونرســل أيضــا أثنــاء هــذه املرحلــة، تقديــرات مرقمــة ألبــواب امليزانيــة بغايــة 

معرفــة آراء املشــاركني واختبــار مــدى متانــة التوافــق داخــل هــذه املجموعــات. يف إطــار 

هــذا املــروع الرّائــد، تــم تقييــم كلفــة خمســة أبــواب كبــرية يف امليزانيــة تغطـّـي تقريبــا 

ــل  ــج يف كل املراح ــاش النتائ ــث بنق ــة البح ــوم مجموع ــام تق ــات األرس ك ــاع نفق ــة أرب ثالث

وتصــادق لجنــة القيــادة عــى الخيــارات املنهجيــة املتبعــة يف هــذا التمــي.

يصــف الرســم أدنــاه التمــي الــذي تــم اتباعــه يف عمليــة مناقشــة ســلة الســلع والخدمــات 

)األرقــام املوجــودة بــني قوســني توافــق عــدد املجموعــات التــي اجتمعــت يف كل مرحلــة 

مــن املراحــل(.  
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 التميش املتبع يف مناقشة سلة السلع والخدمات

املرحلة األوىل: مجموعات التوجيه (٢)
• اعادة صياغة الهدف

• تعريف العائلة األمنوذج

لجنة االرشاف
• املصادقة عىل التعريف واملنهجية

املرحلة الثانية: مجموعات املناقشة (٣)
• جرد مكونات سلة السلع والخدمات الفردية

اختبار السلة، البحث عن األسعار والتثبت من تناسقها
• اختبار سلة الصحة من طريف الطبيب الخبري

• البحث عن األسعار والعمليات الحسابية األوىل للميزانية الفردية
• تناسق امليزانيات مع املوارد املوجودة

املرحلة الثالثة: مجموعات املصادقة (٢)
• التثبت من قامئات الراشدين واألطفال

• مناقشات حول االختالفات بني الجنسني واستئناف النقاش حول النقاط التي مل تُحسم بعد

املراجعة النهائية للميزانيات
• احتساب امليزانية وتحديد الشوائب املحتملة

• املصادقة من طرف الطبيب الخبري

املرحلة الرابعة: مجموعات املفاوضة النهائية
• نقاش حول الشوائب املحتملة

• مفاوضة نهائية حول السلة العائلية واملكونات املثمنة
• اختبار التوافق الشامل

التحيني النهايئ للسلة والتقدير النهايئ
• األخذ بعني االعتبار لقرارات مجموعات التفاوض النهايئ

• التقدير النهايئ ملختلف فصول امليزانية  
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2. سري الدراسة امليدانية

قبــل انطــالق الدراســة امليدانيــة، حــّددت لجنــة االرشاف العلمــي حقــل الدراســة. 

وبالنظــر إىل اإلمكانيــات املحــدودة لهــذا املــروع الريــادي، تقــّرر اقتصــار الدراســة عــى 

أمنــوذج زوجــني نشــيطني ولهــا طفــالن ويقيــامن يف تونــس الكــربى. إن مــا رجــح كفــة هــذا 

ــة  ــة العائلي ــار دون غــريه أن املتزوجــان اللــذان لهــام طفــالن ميثــالن اليــوم الوضعي االختي

األكــر شــيوعا يف كامــل البــالد بالنســبة إىل فئــة النشــطني )ملحــق رقــم 1(. ميكننــا عــالوة 

ــربى،  ــس الك ــيوعا يف تون ــر ش ــي األك ــة ه ــة العائلي ــذه الوضعي ــار أن ه ــك، اعتب ــى ذل ع

ــر  ــكل مبك ــدد بش ــدودة الع ــرية مح ــو األرسة الصغ ــة نح ــامذج األرسي ــورت الن ــث تط حي

مقارنــة بباقــي جهــات البــالد.

لقــد تســاءلت مجموعــة البحــث عــن احتــامل إجــراء تعديــالت عــى منهجيــة األجــر األدىن 

ــامد  ــار اعت ــى خي ــة ع ــت املصادق ــد مت ــي. وق ــوذج التون ــم األمن ــون )MIS( لتالئ املضم

ــى  ــن ع ــايس يربه ــر أس ــة كعن ــة املتنوع ــات االجتامعي ــن الوضعي ــن م ــا ميك ــع م أوس

ــاع ســري عمــل خــاص النتــداب املشــاركني يف هــذه  صحــة النتائــج. وقــد أّدى ذلــك إىل اتّب

ــاه(. الدراســة )انظــر أدن

والعمــري  الجنــي  لالختــالف  املحتمــل  التأثــري  أيضــا  البحــث  مجموعــة  وناقشــت 

ــه يف الســياق  ــة عمــل هــذه املجموعــات. واســتقر األمــر عــى أن للمشــاركني عــى حيوي

ــن  ــورا م ــال مح ــاء والرج ــني النس ــاواة ب ــُة للمس ــود املًُكرِس ــت الجه ــا كان ــي لطامل التون

محــاور السياســات العامــة، أي أن االختــالط يف مجموعــات املناقشــات لــن تنجــّر عنــه 

مشــكلة تُذكــر ولــن يعرقــل ســري العمــل. أمــا االختــالف يف الّســّن فقــد ًخلُِصــت مجموعــة 

ــى  ــالن( حت ــدان وطف ــها )وال ــة نفس ــاركون الوضعي ــم املش ــي أن يتقاس ــه يكف ــث إىل أن البح

يكــون ذلــك عامــال محــددا يضــع كل املشــاركني عــى قــدم املســاواة مهــام كانــت الّســّن.

ــاءل  ــام تس ــية ك ــة التونس ــات باللهج ــراء كل االجتامع ــى إج ــث ع ــة البح ــت مجموع صادق

ــة كاللــوح الورقــي ومــا إذا كان ذلــك  البعــض حــول امكانيــة اســتعامل بعــض أدوات الكتاب

ســيكون مصــدر إحــراج للمشــاركني غــري املتعلمــني. وقُّدمــت إجابــات جزئيّــة عــى هــذا 

اإلشــكال، عــى غــرار اللجــوء إىل الكتابــة الرمزيّــة لتفســري املراحــل األساســية لالجتــامع، 

لكنهــا مل تســمح بتجــاوز هــذه العقبــة كليــا. ومــع ذلــك، مل يكــن لهــذه العقبــة تأثــري كبــري 

عــى حيويــة مجموعــات املناقشــات وســري عملهــا.

ــوت  ــن بي ــبيا ع ــد نس ــد« بعي ــكان »محاي ــار م ــّرر اختي ــد تق ــات، فق ــكان االجتامع ــن م ــا ع أم

ــد  ــذا التباع ــاح ه ــد أت ــرية. وق ــة صغ ــن حافل ــى م ــه ع ــم إلي ــم نقله ــد ت ــاركني وق املش

الجغــرايف للمشــاركني التامثــل مــع املميــزات العامــة للحالــة النموذجيــة التــي وقــع 
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اختيارهــا مــن ســكان »تونــس الكــربى« دون فقــدان خصوصيتهــم املرتبطــة باألحيــاء التــي 

ــا. ــون إليه ينتم

 الرزنامة

اجــامال وقــع تنظيــم تســعة مجموعــات تًًوافـُـِق يف فــرتة تجــاوزت ســنة ونيــف )الجــدول 1(.  

ــت  ــنة 2018. وجمع ــبتمرب س ــهر س ــه يف ش ــة التوجي ــي مجموع ــت األوىل وه ــد نظم وق

ــار طــرق التنشــيط والتســيري  شــبانا بالغــني مــن كال الجنســني. وكان الهــدف منهــا اختب

ــة مــن الزوجــني  ــة املكون ــج مــع العائل ــك التثبــت مــن تناســق النتائ التــي وضعناهــا وكذل

وطفليهــام موضــوع الدراســة. وبالفعــل، فــإن املســائل التــي طرحــت يف هــذه املجموعــة 

مــن طــرف هــؤالء البالغــني تبــنّي أنهــا تالمــس املســائل التــي أُثــريت يف مجموعــة التوجيــه 

)األصليــة( لشــهر ديســمرب 2018 )أنظــر أدنــاه(.

لقــد انعقــد اجتــامع مجموعــات املناقشــة الثــالث يف شــهر جانفــي 2019 واجتمعــت 

عقــد  أيضــا  تقــّرر  وقــد  الســنة.  نفــس  مــن  جــوان  شــهر  يف  املصادقــة  مجموعــات 

اجتــامع مجموعــة التفــاوض ايضــا يف شــهر جــوان حتــى و إن مل تســمح اآلجــال املحــددة 

ملجموعــات املصادقــة ومجموعــات التفــاوض النهــايئ بتســليم النتائــج التــي توصلــوا 

ــار  ــني االعتب ــذ بع ــي تأخ ــارص الت ــق بالعن ــام يتعل ــواء في ــرية س ــة األخ ــا إىل املجموع إليه

نتائــج مجموعــات املصادقــة أو العنــارص الجزئيــة الالزمــة لتحديــد فصــول امليزانيــة. وقــد 

ســمحت مجموعــة التفــاوض االختبــاري بتحســني التوافــق حــول ســلة الســلع والخدمــات. 

والتــأم لقــاء مجموعــة التفــاوض النهــايئ األخــرية يف نوفمــرب 2019.
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 جدول رقم واحد: رزنامة عمل مجموعات التوافق

التاريخالعدداملشاركوناملرحلة

مجموعنساءرجال

ديسمرب 64102018بالغون شباناالتوجيه /اختبار

ديسمرب 64102018مختلطالتوجيه 

جانفي 9092019 رجالاملناقشات

جانفي 0992019 نساءاملناقشات

جانفي 46102019 مختلطاملناقشات

جوان 3582019 مختلطاملصادقة

جوان 3582019 مختلطاملصادقة

جوان 4592019 مختلطاملفاوضات/اختبار 

نوفمرب 55102019 مختلطاملفاوضات

املجموع )9 
مجموعات بؤرية(

 404383 

املجموع )7 
مجموعات بؤرية(

 303464 

 

انتداب املشاركني: التميّش والحصيلة 

نظــرا ملحدوديــة ميزانيــة البحــث فقــد تعــّذر انتــداب املشــاركني باللجــوء إىل املؤسســات 

املختصــة النتدابهــم بالهاتــف اعتــامدا عــى كوتــا بعــد إجــراء اســتامرة معهــم. لذلــك قــرر 

الفريــق املــرف عــى الدراســة االســتناد اىل عالقــات منظمــة انرتناشــونال الــرت يف 

ــنوات  ــذ س ــل من ــن( أي تعم ــي التضام ــر وح ــربى )يف دوار هي ــس الك ــاء تون ــض أحي بع

وقــد ُوِجــًه اشــعار دقيــق )ملحــق الثــاين( إىل املكلفــني بعمليــة االنتــداب إلعالمهــم بغايــة 

هــذه الدراســة مــن ناحيــة، وتدقيــق األهــداف املنشــودة مــن اختيــار تركيبــة املشــاركات 

ــا  ــي اتّخذه ــة الت ــس العام ــت املقايي ــد كان ــات. وق ــات املناقش ــاركني يف مجموع واملش

فريــق البحــث هــي هــي: الّســّن والجنــس والوضــع العائــيل.

الســن والوضــع العائــيل: البالغون النشــطون )من 20 ســنة إىل 59 ســنة( املتزوجون 	 

الذيــن لديهــم أطفــال يرتاوح ســنهم بني 06 ســنوات و16 ســنة.

جنس املشاركني: مجموعات مختلطة، نساء ورجال، و متناصفة.	 
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أمــا بالنســبة ملســاكن املشــاركني، فقــد وقــع االختيــار عــى انتــداب البالغــني ذوي 

الســكن املســتقل )منــزل أو شــّقة( نصفهــم يســكن يف حــي التضامــن والنصــف اآلخــر يف 

دّوار هيــر.

ــاركني يف  ــرّي املش ــون)MIS( تغي ــر األدىن املضم ــي األج ــب مت ــا حس ــّم أيض ــن امله وم

كل مرحلــة مــن املراحــل حتــى يقــع تجّنــب التمــي القائــم عــى املصادقــة الّذاتيــة. وقــد 

قُّدمــت هــذه التعليــامت للمكلفــني باالنتــداب و ُوّضــح لهــم بدقّــة ،عــالوة عــى ذلــك، أنــه 

مــن غــري املمكــن انتــداب زوجــني مــن نفــس العائلــة ،حتــى و إن تعلــق األمــر باملشــاركة 

يف مجموعتــني مختلفتــني حتـّـى يتوفــر رشط التســاوي  يف الحظــوظ بــني املشــاركني يف 

كّل االجتامعــات. لــذا نجــد أن عــدد العائــالت مســاو لعــدد املشــاركني املوجوديــن داخــل 

مجموعــات التوافــق.

التوافــق  أن املشــاركني يف مجموعــات  مــن  التأكّــد  الــرضوري  مــن  كان  الختــام،  ويف 

يعكســون أوضاعــا اجتامعيــة متنّوعــة حتــى يكــون اإلجــامع عــى أســس اجتامعيــة واســعة 

ــذه  ــريا به ــا كب ــل اهتامم ــق العم ــد أوىل فري ــاالت. وق ــن الح ــن م ــا ميك ــر م ــة ألك وممثل

املســألة نظــرا لخصوصيــة األحيــاء التــي جــرت فيهــا هــذه الدراســة امليدانيــة. يف الواقــع، 

متثــل الفئــات ذات املســتوى املعيــي الضعيــف غالبيــة متســاكني هــذه األحيــاء. وهــو 

مــا كان مــن شــأنه أن يدفــع نقاشــات املجموعــة إىل االنحيــاز إىل التوافــق حــول ســلة دنيــا 

ممكنــة )حســب إمكانياتهــم املتاحــة( وال يــؤدي إىل التوافــق حــول ســلّة فيهــا القــدر األدىن 

ــات(. ــب االحتياج ــرضوري )حس ال

وقــد ارتكــز املنهــج الــذي توّخــاه فريــق البحــث عــى تحديــد املشــاركني يف املجموعــات 

ــني  ــطني، والعاطل ــري الناش ــة )غ ــات االجتامعي ــن الفئ ــد م ــة للعدي ــب ممثل ــب نس حس

ــال،  ــبيل املث ــى س ــث ع ــق البح ــدد فري ــد ح ــون ...(. وق ــة، موظف ــن الهّش وذوي امله

قامئــة مــن املهــن املمكنــة )عامــل يومــي، أســتاذ، تاجــر صغــري، ممرضــة، طبيــب...( 

إلرشــاد عمــل املعنيــني باالنتــداب )انظــر امللحــق 2 الفقــرة 3( ... وقــد كان الهــدف مــن 

هــذا التمــي هــو الحصــول عــى مجموعــات يكــون معظــم أفرادهــا ذوي عمــل قــار.

كــام تــم اختيــار عــدد تقريبــا متســاوي للرجــال )40 رجــال( والنســاء )43 امــرأة( ضمــن 

املجموعــات، واعتمــد نفــس التــوازن أيضــا لتوزيــع املنتدبــني بــني األحيــاء )43 شــخصا مــن 

حــي التضامــن و40 مــن دّوار هيــر(. ونظــرا للظــروف الخاصــة باالنتــداب، متّكنــت بعــض 

املجموعــات، بصفــة اســتثنائية، مــن إدراج زوج أو ،يف الحــد األقــى، زوجــني ، لديهــم ثالثــة 

أبنــاء. وقــد اعتــربت فريــق البحــث أن هــذا الحيــاد عــن التوصيــات العامــة لالنتــداب مل يشــكل 

عائقــا ألن هــؤالء البالغــني كانــوا قــد عاشــوا حتــام تجربة الزوجــني الذيــن لديهام ولديــن اثنني. 
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أمــا عــن الوضــع االجتامعــي للمشــاركني، والــذي يتجــى مــن خــالل رشوط عملهــم، فــإّن 

ــج االنتــداب بــدت مرضيــة جــدا يف ضــوء األهــداف املحــّددة، مبــا اّن األغلبيــة )70 %(  نتائ

ــات بيــوت )8%( وإّمــا  مــن املشــاركني لهــا عمــل قــار. أمــا بقيــة املشــاركني، فإنهــم إّمــا ربّ

ذوو عمــل هــّش أو عاطلــون عــن العمــل )22 %(

%( وذوي  املشــاركون مــن ذوي العمــل القــار مجموعتــان: العــاّمل واملوظفــون )29 

ــار و 5% أ  ــار التّّج ــن صغ ــم م ــاركني ه ــن املش ــام ان 5% م ــيطة )31 %(. ك ــف الوس الوظائ

ــا. ــف علي ــغلون وظائ يش

هــذا وقــد تلقــى كل املشــاركني تعويضــا إجامليــا قــدره خمســون دينــارا مقابــل مشــاركتهم 

يف مجموعــات املناقشــة. وقــد اعتــرب فريــق البحــث أن هــذا التعويــض رضوريــا لضــامن 

التنــّوع الــكايف يف الوضعيــات االجتامعيــة للمشــاركني.

سري عمل املجموعات

أقيمــت قبــل كل مرحلــة مــن مراحل الدراســة حّصة تكوين ونقــاش مع فريق أنرتناشــيونال 

ألــرت التــي أنيطــت بعهدتــه مســؤولية تنشــيط نقاشــات املجموعــات املعنيــة تــم خاللهــا 

كذلــك تحديــد األهــداف الخصوصيــة لــكل مرحلــة مــن املراحــل ونقــاش دليــل التنشــيط 

الــذي تــم إعــداده قبــل كل اجتــامع.

ــكل مراحــل الدراســة والــذي  وتتضمــن أدالّء التنشــيط هــذه يف جزئهــا األول املشــرتك ل

ومراحلــه  وخصائصــه  البحــث  مــن  الهــدف  تقديــم  للمشــاركني،  تقدميــه  دامئــا  يتــم 

املختلفــة حتّــى يتمكــن املشــاركون مــن االنخــراط يف التمــي العــام لهــذه الدراســة كــام 

ــات. ــم املناقش ــة بتنظي ــة املتعلق ــامت العام ــا التعلي ــزء أيض ــذا الج ــوي ه يحت

أمــا الجــزء الثّــاين مــن أدالّء التنشــيط هــذه فهــو أدّق ويهــدف اىل ضبــط ســري وإدارة 

املناقشــات يف كل مرحلــة حســب مــا يتــم تحصيلــه مــن معلومــات يف املراحــل الســابقة. 

كــام يتضمــن املفهــوم العــام لظــروف الحيــاة الكرميــة الــذي اعتمدتــه مجموعــات التوجيــه 

ــج  ــم بالحج ــامع مدع ــن إج ــث ع ــل البح ــة. ميث ــامع بدقّ ــكل اجت ــاص ل ــدف الخ ــّدد اله ويح

والرباهــني الخيــط الناظــم املشــرتك الــذي يؤكــد عليــه املنشــطون مــرارا وتكــرارا طيلــة 

ــاه(. فــرتة املناقشــة )أنظــر أدن

 وقــد حــرض يف كل اجتــامع مــن اجتامعــات مجموعــات التوافــق مســريان ومالحظــان. وقــد 

ُســّجلت االجتامعــات بالصــوت وبالفيديــو بعــد موافقــة املشــاركني مــام مكــن مــن أرشــفة 

أعاملهــا قــدر اإلمــكان.
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ــا  ــة األســبوع – الســبت أو األحــد - ملــدة خمــس ســاعات تقريب جــرت االجتامعــات يف نهاي

ــر )أو  ــد الظه ــة بع ــاعة الثاني ــا إىل الّس ــعة صباح ــاعة التاس ــن الس ــا م ــامع، عموم ــكل اجت ل

أكــر بقليــل أحيانــا(. وكان املشــاركون يُســتقبلون حــول مائــدة فطــور الّصبــاح ثــم تــرع 

كّل مجموعــة يف النقــاش بعــد إلقــاء كلمــة افتتاحيــة مــن قبــل فريــق العمــل. وقــد متتــع 

أفــراد املجموعــات براحــة يف منتصــف الحصــة الصباحيــة وعنــد الغــذاء.

كان يف كل مــرة هــدف كلمــة االفتتــاح هــو اعطــاء موجــز عــن الغايــة مــن هــذه الدراســة 

والتعريــف باملرحلــة التــي دعــي املشــاركون اىل املســاهمة فيهــا، وكذلــك تقديــم املبادئ 

العامــة لتســيري النقــاش والتأكيــد خاصــة عــى حريـّـة التعبــري ورضورة التوّصــل إىل توافــق 

مدعــم بالحجــج يف صلــب املجموعــات. ذلــك ان التوصــل اىل توافــق بــني املشــاركني هــو 

العنــر املركــزي يف تحديــد ســلة الســلع والخدمــات.

 البحث عن اإلجامع

إجامع مدعم بالحجج	 

ــل  ــاركني للتوص ــز املش ــن بحف ــمح للميرسي ــكل يس ــيط بش ــداد أدالء التنش ــم إع ــد ت لق

ــب رأي  ــع تغلي ــي يف الواق ــذا التم ــدف ه ــن ه ــات. ومل يك ــل املجموع ــامع داخ إىل اإلج

ــل أن يتحــاور  عــى آخــر، وهــو أمــر كان ميكــن تحقيقــه بالتصويــت عــى ســبيل املثــال. ب

ــر  ــم أن يقت ــب منه ــذا طُل ــج. وله ــم بالحج ــامع مدع ــل إىل إج ــد التوص ــاركون قص املش

ــى  ــس حتّ ــّن والجن ــم والس ــر االس ــى ذك ــه ع ــات التوجي ــدى مجموع ــهم ل ــم بأنفس تعريفه

يتجنبــوا قــدر اإلمــكان الحديــث عــن ميوالتهــم وتفضيالتهــم بغايــة حــر النقــاش يف حقــل 

الحاجيــات الرضوريــة. وقــد أكــد امليــرسون يف كامــل مراحــل ادراتهــم للنقــاش عــى 

ــع  ــن دواف ــا ع ــتفرسين دوم ــات مس ــات والرغب ــني الحاجي ــاركون ب ــز املش رضورة ان ميي

اختياراهــم. كــام احتــوت ادالء التنشــيط عــى تعليــامت واضحــة بــرضورة تكــرار الســؤال 

عــى املشــاركني بشــكل منتظــم عــاّم اذا كانــت الســلعة أو الخدمــة املناقشــة رضوريــة 

ــار. ــذا االختي ــر ه ــب تربي ــا وج ــرار برضورته ــال اإلق ام ال ويف ح

ــأي حــال مــن األحــوال أمــرا مســقطا. فقــد رشح  إن الســعي إىل تحقيــق اإلجــامع ليــس ب

للمشــاركني مــن بــاب احــرتام حريّــة التعبــري، يف كل مجموعــة بــكل وضــوح ودقّــة أن بــاب 

ــع  ــة م ــم متباين ــج أعامله ــون نتائ ــم يف أن تك ــام أن ال ضي ــا ك ــا مفتوح ــى دامئ ــالف يبق االخت

نتائــج املجموعــات الســابقة. عــالوة عــى ذلــك، رشح لهــم ان تجــارب كّل شــخص ووضعياته 

عامــل مــن عوامــل التنــّوع والــّراء، وعنــد وقــوع خــالف اســتعى عــن الحــّل يف مجموعــة 

مــا، تُحــال املســألة إىل املجموعــات التّاليــة للتّوصــل إىل إجــامع حولــه.
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إىل  مــن املراحــل  الحجــج يف كل مرحلــة  وارســال مختلــف  تحليــل  وقــع  وقــد   هــذا 

املجموعــات التاليــة لهيكلــة املناقشــات والتثبــت مــن تربيــرات اختيــار هــذه أو تلــك مــن 

الســلع والخدمــات. كــام تــم تنــاول عــدد مــن عنــارص الحجــج يف الفصــل الثــاين مــن التقريــر 

ــة. ــة توضيحي ــوم بياني ــاء برس ــد االقتض ــا عن ورشحه

إجامع مستنري: دور الخربة	 

تــم االلتجــاء اىل مصدريــن مــن الخــربة إلنــارة خيــارات املشــاركني والذيــن بقيــت لهــم مــع 

ذلــك الكلمــة الفصــل، يف حريــة االختيــار والقــرار يف نهايــة املطــاف.

وعليــه فقــد اعتمــد فريــق البحــث لتقييــم الكميــات مــن مختلــف األغذيــة املكونــة لســلة 

ــات الغذائيــة املتعــارف عليهــا.  ومل يتــم تذكــري املشــاركني بهــذه  الغــذاء، عــى التوصي

املعلومــة الدقيقــة بتفاصيلهــا، ولكنهــا مّكنــت مــن احتســاب حّصــة امليزانيــة املتعلقــة 

بالتغذيــة التــي صــادق عليهــا املشــاركون بصفــة عامــة.

ــاركون  ــا املش ــي أعّده ــي الت ــالج الصح ــات الع ــلة خدم ــإّن س ــة، ف ــص الصّح ــام يخ ــا في أم

ــات  ــّدم مالحظ ــل وق ــل العم ــن مراح ــة م ــا يف كل مرحل ــري بفحصه ــب خب ــام طبي ــد ق فق

عــن أهميــة بعــض أنــواع الرعايــة وتواترهــا. وُوّجهــت هــذه املالحظــات بعــد ذلــك إىل 

املجموعــات لتوضيــح خياراتهــا. وقــد نتــج عــن هــذا املنهــج يف العمــوم التخفيــض يف حجــم 

ــة التــي أعّدتهــا مجموعــات التوافــق. وصــادق الطبيــب الخبــري أيضــا  ســلّة الرعايــة الصحيّ

ــة. باالتفــاق مــع الطبيــب الخبــري، وافــق  ــار املشــاركني املتعلــق بقطــاع الرعاي عــى خي

املشــاركون عــى خيــار التعاونيــة الوطنيــة للتعليــم يف تونــس، باعتبــار أن هــذه املؤسســة 

ــاال  ــار يف الســياق التونــي مث متثــل عينــة عــن التأمــني التكميــيل وقــد اعتــرب هــذا الخي

ــار العــدد الهــام مــن املنخرطــني يف هــذه املؤسســة. ــدا باعتب جيّ

التقييم العام لحركية املجموعة والتوافق الحاصل

بدايــة، كان مــن بــني أهــداف املــروع املصادقــة، يف الســياق التونــي، عــى إمكانيــة 

التوّصــل إىل توافــق حــول مــا هــو رضوري، لتحقيــق ظــروف معيشــة كرميــة. وقــد انجــز 

ــات  ــد املجموع ــرت عن ــي ظه ــات الت ــا الخالف ــرٍض. أم ــكل م ــه بش ــدف يف عموم ــذا اله ه

ــة  ــض مبوافق ــي مل تح ــارات الت ــتبعدت الخي ــام اس ــات بين ــاء املناقش ــا أثن ــم فّضه ــد ت فق

ــق  ــد األدىن لتحقي ــتجيب يف الح ــن تس ــة مل تك ــة الحاصل ــة أن النتيج ــات خاص كل املجموع

ــوذج. ــة األمن ــبة إىل العائل ــة بالنس ــة كرمي ــروف معيش ظ

ــن  ــة م ــاركون الغاي ــتوعب املش ــام اس ــدا، ك ــه جيّ ــات يف عموم ــاط املجموع ــد كان نش لق

ــى  ــريون ع ــرص املس ــة. وح ــكل جدي ــم ب ــوط بعهدته ــدور املن ــوا بال ــن وقام ــذا التمري ه
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تحفيــز األشــخاص الذيــن ينتمــون للفئــات الهشــة والذيــن كان مــن الصعــب عليهــم أحيانــا 

ــوا أقــل  تخيــل ظــروف معيشــة بعيــدة عــن واقعهــم املعيــي اليومــي. ورغــم أنهــم كان

مشــاركة مــن غريهــم يف النقــاش، اال انهــم لعبــوا دورا تعديليــا يف تحديــد تعريــف ســلة 

ــات.  ــلع والخدم الس

3.مجموعات التوجيه

تــم تنظيــم مجوعتــي توجيــه يف شــهر ديســمرب ســنة 2018. وقــد كانــت املجموعــة 

األوىل )مجموعــة االختبــار( تجمــع شــبان وشــبّات مــن غــري الطلبــة تــرتاوح أعامرهــم بــني 

20 ســنة و34 ســنة. أمــا املجموعــة الثانيــة فقــد جمعــت أشــخاصا يعيشــون يف نفــس 
الظــروف العائليــة كتلــك التــي اختارهــا فريــق البحــث للقيــام بهــذه الدراســة )رجــال ونســاء 

ــنة(. ــنوات و16 س ــني 6 س ــم ب ــرتاوح أعامره ــالن ت ــم طف ــون ولديه متزّوج

وللتذكــري، فــإّن هــذان الفريقــان يهدفــان مــن ناحيــة إىل التوّصــل إىل تحديــد تعريــف 

توافقــي لــروط املعيشــة الكرميــة يف إقليــم تونــس الكــربى اليــوم ومــن ناحيــة أخــرى 

اىل رســم صــورة للحاالت/األمنــوذج cas-types التــي تناقــش مجموعــات التوافــق حاجياتهــا 

وظــروف إقامتهــا.

تعريف ظروف العيش الكرمية

نظم سري االجتامع كاآليت:

ــة 	  ــوا قامئ ــايئ، أن يقّدم ــري التلق ــن التعب ــة أوىل م ــاركني، يف مرحل ــن املش ــب م طُل

ــس. ــة يف تون ــة كرمي ــروف معيش ــق ظ ــو رضوري لتحقي ــام ه في

ــّرح 	  ــة امل ــات املختلف ــب الحاجي ــم ترتي ــك إن كان بإمكانه ــد ذل ــم بع ــب منه ــّم طُل ث

ــذا  ــارص األوىل له ــداد العن ــة إع ــة املوالي ــاس يف املرحل ــذا األس ــى ه ــّم ع ــا. وت به

التعريــف ثــم يف مرحلــة الحقــة ُدعــي املشــاركون إىل التفاعــل مــع تعريفــني اثنــني 

ــي. ــف التوافق ــذا التعري ــارص ه ــد عن ــك بتحدي ــب ذل ــوا عق وقام

ــة 	  ــي تتعلــق بالعدال ــات العامــة الت ــة مــن التطلّع كشــف النقــاش التلقــايئ عــن جمل

االجتامعيــة، واحــرتم املســاواة يف الحقــوق واملشــاركة املواطنيــة وهــي تحيــل 

مجملهــا اىل انتظــارات الشــعب:

»نحن نفتقد اىل شيئ... نفتقد أن نكون متساوين يف الحقوق والواجبات«.
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» يف األحياء الشعبية، ال يتساوى الناس مع غريهم يف الحقوق والواجبات ،وهذا 

أمر واقع.«

كــام أكّــد أحــد املشــاركني يف معــرض حديثــه عــن اللبــاس أن هــذه التطلعــات تؤثــر 

بشــكل مبــارش عــى الحاجيــات:

» نحن يف حاجة إىل لباس جيد يك نكون محل احرتام.«

وقــد عــرّب املشــاركون عــن حاجيــات أخــرى. وغالبــا مــا ارتبــط تحديــد هــذه الحاجيــات 

ــات مل  ــض الحاجي ــا أّن بع ــي ضمني ــام يعن ــان م ــر الحرم ــص ومظاه ــض النقائ ــة بع مبعاين

ــبع: تُش

»عندما أتحّدث عاّم ُحرمنا منه فهذا يعني أنه كان يجب أن نتمتع به«

ــة  ــربى. مثّ ــاف ك ــة أصن ــات يف ثالث ــا املجموع ــرّبت عنه ــي ع ــات الت ــع الحاجي ــن جم وميك

ــات  ــي االحتياج ــي تلب ــك الت ــة( أو تل ــداف )الصح ــل اىل األه ــي تحي ــة الت ــات العام أوال الحاجي

األساســية )العمــل، الرتبيــة(. ولهــذا تواتــر لفــظ الصحة بشــكل تلقــايئ وأجمع املشــاركون 

ــط  ــا رضورة، ال فق ــل أيض ــى عم ــول ع ــربوا الحص ــام اعت ــية ك ــة أساس ــا حاج ــى اعتباره ع

لتحقيــق اندمــاج اجتامعــي وضــامن« االحــرتام«، بــل أيضــا للحصــول عــى دخــل محــرتم.

ــر رضوري.   ــق« أم ــايل الئ ــل م ــل ودخ ــى عم ــول ع ــاركني إذن أّن »الحص ــرب كل املش  اعت

وقــد أشــار بعضهــم إىل أن ذلــك ليــس متاحــا يف كل األحــوال نظــرا لتــدين بعــض األجــور.

» إن ما نتقاضاه من أجور مقابل أتعابنا ال ميكن أن يحّقق ألبنائنا حياة كرمية.«

وقــد ذكــر املشــاركون أيضــا رضورة ضــامن تعليــم »مجــاين« »ذي جــودة« واعتــربوه حاجــة 

رضوريــة تكتــي نفــس أهميــة الحاجيــات الحيويــة األخــرى التــي تبــدو أكــر إلحاحــا:

» أعتقد أن التعليم والرتبية يكتسيان نفس أهمية التغذية والسكن.«
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تُعتــرب الرتبيــة أولويــة تقــدم لأطفــال تكوينــا يضمــن لهــم األمــان عنــد البلــوغ وتحميهــم مــن 

التهميش:

» نظرا إىل التحوالت الراهنة، وملا يتعرض له اطفالنا من تهميش، أعتقد أن 

التعليم عامل أسايس وأن الرتبية والثقافة أولويات مهمة.«

مثــة صنــف ثــان مــن الحاجيــات املتعلقــة مبــوارد تدخــل ضمــن اختصــاص الســلطات 

العموميــة. وينطبــق هــذا خاصــة عــى الظــروف العامــة لحيــاة النــاس وعــى النقــل وكذلك 

التجهيــزات الجامعيــة.  وقــد عــربت املجموعــات عــن الحاجــة الجامعيــة إىل »العيــش يف 

ــال.   ــبة إىل األطف ــة بالنس ــان«، خاص ــعور باألم ــليمة« وإىل« الش ــة س بيئ

وقــد أثــار الحديــث عــن مســألة النقــل اشــكالني حيــث عــرب املشــاركون عــن تضاعــف 

ــا  ــة. أم ــى الّصّح ــارة ع ــاره الّض ــس وآث ــل يف تون ــائل النق ــن وس ــم ع ــوث الناج ــدالت التلّ مع

الّنســاء، فقــد أثــرن مســألة التحــرّش الجنــي وغيــاب األمــان يف وســائل النقــل الجامعيــة.

العمومــي نظــرا  النقــل  لجــودة  انتقــادات شــديدة  وّجــه املشــاركون  وبصفــة عامــة، 

ــات املتكــررة يف مواعيــده والتــي ال تســمح بضبــط جــدول زمنــي واضــح وناجــع  لالضطراب

خصوصــا ملــن لديهــم ارتباطــات مهنيــة.  

» ال يشء مضمون، فمواعيد املرتو كام هو الحال بالنسبة لوسائل النقل األخرى 

مضطربة، فنحن نُضطر يف بعض الحاالت لالنتظار لساعات…«

»تطرح مشكلة النقل هنا مسألة القدرة عىل االلتزام باملواعيد املهنية، فكام 

ميكن لوسائل النقل أن تساعد عىل ربح الكثري من الوقت، فإنها قد تساهم عىل 

العكس يف استنزاف الكثري منه.«

وقــد ذكــر املشــاركون أن الغيــاب التــام أو شــبه التــام للمرافق العامــة )الرياضيــة والثقافية( 

وللمســاحات الخــرضاء ميثــل إحــدى النقائــص البــارزة التــي أثاروهــا. هــذا النقــص يربهــن 

عــى وجــود حاجيــات مل تتــم تلبيتهــا تتعلــق بــرضورة اإلحاطــة باألطفــال وتوفــري فضــاءات 

آمنــة لفائدتهــم، ســواء بغايــة التســلية أو التثقيــف.

 »إنني أحّدثكم عاّم ينقصنا من مساحات وأماكن مخصصة للتسلية، الخ. أنا أحدثكم 

اآلن عاّم يجب أن يكون«
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»ال يتوفر لألطفال فضاء يؤّطرهم، وال ملعب ملامرسة لعبة كرة القدم«

» ليس مثة محيط آمن ال لألكل وال للسكن وال للثقافة. أطفالنا ال يتلقون أي 

تثقيف، بل يهيمون يف الشارع. ليس لديهم فضاء يؤّطرهم، ال سينام وال ملعب«.

إّن غيــاب هــذه املرافــق العامــة يخلــق لــدى اآلبــاء واالمهــات إحساســا عميقــا بالقلــق 

ــّدرات« أو  ــوح »إىل املخ ــال إىل الجن ــع األطف ــد يدف ــأس و ق ــبب الي ــان يس ــذا الحرم ألن ه

»اإلرهــاب«.

إن الحاجــة إىل األمــان التــي عــرّب عنهــا املشــاركون ال تقتــر عــى البعــد األمنــي فقــط، بــل 

تشــمل أيضــا مرافــق متّكــن مــن ضــامن األمــان االقتصــادي الــذي ميثــل جوهــر هــذا البحث.

»ال يقترص األمان عىل أجهزة األمن، بل يشمل أيضا املسكن والتغذية. باختصار، 

األمان بالنسبة يل يتحقق عندما أستطيع أن أعود بُقًفِتي مأل...«

 وقــد أشــار املشــاركون يف الصنــف الثالــث مــن الحاجيــات إىل املســكن والتغذيــة واللبــاس 

التــي يتــم تحقيقهــا أساســا مبــوارد نقديــة ذاتيــة يف ظــل مجتمعــات يحمهــا مفهــوم الربــح. 

وقــد متـّـت اإلشــارة أيضــا إىل حاجيــات أخــرى ذات بعــد اجتامعــي أهــّم كالحاجة إىل اســتقبال 

أصدقــاء يف البيــت، والقــدرة عــى التواصــل )باألنرتنــت( وزيــارة مســقط الــرأس »حتـّـى وإن 

كانــت هــذه الزيــارات متباعــدة«.

طلــب املســريون مــن املشــاركني، بعــد هــذه املرحلــة مــن التعبــري التلقــايئ، إن 

ــا  ــام أدى إىل تجميعه ــا م ــا تفاضلي ــا ترتيب ــي حّددوه ــات الت ــوا الحاجي ــم أن يرتّب كان  بإمكانه

وتوضيحهــا وتحديــد بعضهــا أو الكلــامت املفتــاح التــي قــد تلّخــص أفضــل تعريــف لــروط 

ــايل. ــي الح ــع التون ــة يف املجتم ــاة الكرمي الحي

ثّم ُدعي املشاركون إىل التفاعل مع تعريفني اثنني:

»الحّد األدىن املقبول لعيش كريم يتجاوز ما تحتاجه للبقاء عىل قيد الحياة لكنه 

أدىن من مستوى الرفاهة«.

» ال تقترص الرشوط املعيشية الدنيا عىل البيت وامللبس والغذاء، بل تشمل 

كذلك إمكانية والقدرة عىل املشاركة يف الحياة االجتامعية«.
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الرضوريــات  تتجــاوز  الكريــم  العيــش  رشوط  أن  تلقائيــة  بــكل  املشــاركون  أقــّر  وقــد 

ــق  ــم تعم ــة. ث ــقف الرفاهي ــول إىل س ــري دون الوص ــتمرار الب ــة لالس ــيطة الالزم البس

النقــاش حــول التعريــف الثــاين يك يتمكنــوا مــن إدراج عنــارص بــدت لهــم ذات أهميــة يف 

الســياق التونــي الحــايل لتحديــد رضورات العيــش الكريــم.

ــف  ــورة التعري ــة لبل ــالت يف الصياغ ــث بتعدي ــق البح ــام فري ــارص ق ــذه العن ــن ه ــا م انطالق

إىل  منهجــي  بشــكل  التعريــف  هــذا  وُســلّم  أســفله(.  املؤطــر  النــص  )انظــر  التــايل 

والتفــاوض  واملصادقــة  )النقــاش  املراحــل  مــن  مرحلــة  كل  يف  التوافــق  مجموعــات 

النهــايئ( حتــى يَُوّضــح هــدف املنهــج املتوخــى بدقّــة. وُدعــي املشــاركون إىل التفاعــل مــع 

ــت  ــد صادق ــق فق ــات التواف ــا مجموع ــا. أم ــا ومتوازن ــم واضح ــدا له ــذي ب ــف ال ــذا التعري ه

ــة«. ــة الكرام ــرية لــ»ميزاني ــمية القص ــى التس ــا ع أيض

تعريف رشوط العيش الكريم يف تونس

ــم ال تقتــر عــى القــدرة واالمكانيــة يف الســكن  يف تونــس رشوط العيــش الكري

بشــكل مســتقل واالكل واللبــاس... بــل تشــمل كذلــك الولــوج اىل الخدمــات 

الجامعيــة والعيــش يف بيئــة آمنــة واملشــاركة يف انشــطة اجتامعيــة والحفــاظ 

عــى الصــالت اجتامعيــة مــع العائلــة واألقــارب. هــذه هــي الــروط التــي يفــرتض 

ــي. ــا كل تون ــع به أن يتمت

خصائص الحاالت/ األمنوذج واملسكن

ميثــل الهــدف الثــاين ملجموعــات التوجيــه تحديــد الحــاالت /األمنــوذج التــي ســتتوىّل 

حاجياتهــا. مناقشــة  التاليــة  املجموعــات 

وقــد ظــل تعريــف هــذه الحالة/األمنــوذج عامــا جــدا إىل حــدود هــذه املرحلــة. واقتــر 

عــى التريــح باالســم والســّن لــكل فــرد يف العائلــة وتحديــد مقــر اإلقامــة. تعريــف الحالــة 

ــات  ــل وضعي ــن متثّ ــة م ــات الالحق ــاركني يف املجموع ــني املش ــدف اىل متك ــوذج يه االمن

معيشــية واقعيــة قــدر اإلمــكان. ومل يتــم التطــرق اىل الوضعيــة املهنيــة للحالة/األمنــوذج 

حتــى تتــم مناقشــة حاجيــات العائلــة عــى اختــالف الوضعيــة املهنيــة للبالغــني، إذ يُفــرتض 

أن يكــون أمــام أي منهــم فرصــة الحصــول  او البحــث عــن عمــل قــار بــدوام كامــل.
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وقد اتفقت املجموعات عى الحالة/األمنوذج للعائلة كالتايل:

املرأة:  فوزية، 37 سنة.	 

الرجل : فوزي، 42 سنة.	 

الفتاة: سلمى، 14 سنة.	 

الطفل: يوسف، 07 سنوات.	 

ــم العائلــة يف حــي شــعبي يف تونــس الكــربى. وقــد ناقشــت املجموعــات مواصفــات  تُقي

ــج هــذه املناقشــة يف الفصــل التــايل. ــم نتائ املســكن بدقــة. وســيتم تقدي

4.مجموعات املناقشات، واملصادقة والتفاوض:

ــلع  ــلّة الّس ــول س ــج ح ــم بالحج ــق مدع ــل إىل تواف ــة التّوّص ــات التالي ــدف املجموع كان ه

والخدمــات يف حّدهــا األدىن توفــر ســبل املعيشــة الكرميــة. وقــد نُظمــت هــذه املناقشــة 

)مجموعــات  العائلــة  أفــراد  مــن  فــرد  لــكل  الشــخصية  الحاجيــات  مســتوى  عــى  أوال 

املناقشــات( قبــل أن يتــم تحديدهــا يف املراحــل الالحقــة عــى مســتوى جامعــي. ولهــذا 

ناقشــت مجموعــات املصادقــة حاجيــات البالغــني مــن ناحيــة وحاجيــات األبنــاء مــن ناحيــة 

ــذه  ــت ه ــة. مّكن ــة العائل ــلة كافّ ــص س ــايئ فح ــاوض النه ــة التف ــت مجموع ــم تولّ ــرى.  ث أخ

ــد مــن متانــة التوافــق النهــايئ عــرب التقاطعــات  العمليــة املتكــّررة والتصاعديــة مــن التأكّ

املتبادلــة بــني املشــاركني الذيــن يتبادلــون األدوار بانتظــام يف كل مرحلــة مــن املراحــل.

مجموعات املناقشات

اجتمعــت مجموعــات املناقشــات الثــالث يف شــهر جانفــي ســنة 2019. وناقشــت كل 

مجموعــة بانتظــام، رشوط اإلقامــة التــي حّددتهــا مجموعــات التوجيــه، وصادقــت عليهــا، 

يف العمــوم، مجموعــات التوافــق مــع تغيــريات بســيطة كتلــك املتعلقــة بقــوة املكيّــف.

لقــد اقتــى املنهــج، بعــد ذلــك، تنــاول جميع غــرف املســكن الستفســار املشــاركني عن 

قامئــة الســلع والخدمــات الالزمــة يف كل غرفــة: قاعــة االســتقبال، غرفة الطعــام، املطبخ، 

غرفــة النــوم، دورة امليــاه. وتحتــوي هــذه القامئــة تجهيــزات )أثــاث، أجهــزة كهربائيــة، أواين 

املطبــخ...( وكذلــك لــوازم خاصــة تتعلــق باملالبــس حــني دعــي املشــاركون اىل نقــاش مــا 

يجــب ان تحتويــه الخزانــة مــن مالبــس او باملــواد الصحيــة يف بيــت الحــامم. 
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ــكّل  ــام ل ــات طع ــا لقامئ ــة، أمنوذج ــبة إىل التغذي ــق، بالنس ــات التواف ــّددت مجموع ــد ح ق

يــوم مــن أيــام األســبوع وأعــّدت قامئــة يف األغذيــة وحــّددت تواتــر االســتهالك لــكل صنــف 

منهــا ونوعيتهــا. وقــد أُعــّد كذلــك أمنــوذج لقامئــات طعــام خاصــة بشــهر رمضــان واألعيــاد. 

وأشــار املشــاركون أحيانــا إىل املقــدار )كأس مــن الحليــب، حبّــة واحــدة مــن الغــالل، بضــع 

متــرات...(

ــى  ــة ع ــر الكلف ــتند تقدي ــد اس ــم. وق ــبة له ــهال بالنس ــن س ــة مل يك ــر الكّمي ــري أن تقدي غ

توصيــات الخــرباء الذيــن يضبطــون التوصيــات الغذائيــة األساســية )انظــر الفصلــني 2 و 3(.

اليوميــة  وبالنســبة إىل املالبــس، حــّددت املجموعــات قامئــة مفصلــة يف املالبــس 

ــز  ــاد واملناســبات. ملعاينــة نوعيــة املالبــس ميّ املالمئــة أو للمالبــس املخصصــة لأعي

املشــاركون بــني املالبــس املســتعملة )فريــب( واملالبــس الجديــدة التــي بــدت أمثــن مــا 

ــة. ــظ يف الخزان يُحف

وبالنســبة إىل الصحــة، أعــّدت املجموعــات، ســلّة الرعايــة الصحيـّـة التــي أُحيلــت إىل طبيــب 

خبــري ُســلّمت مالحظاتــه حولهــا إىل املجموعــات التاليــة.  وقــد حــددت مجموعــات التوافــق 

هــي األخــرى حصــة الرعايــة الصحيــة وناقشــت رضورة الحصــول عــى تأمــني تكميــيل.

ــد  ــزل« لتحدي ــادرة املن ــت إىل »مغ ــكن، ُدعي ــرف املس ــات كّل غ ــد ان زارت املجموع وبع

ــة: ــاة االجتامعي ــة للحي ــات املالمئ الحاجي

الرتفيــه )األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة، الــرتّدد عــى الســينام واملــرسح وعــروض 	 

املوســيقى، وتنــاول الطعــام خــارج املنــزل( مــع اثــارة نقــاش حــول تواتــر القيــام بهــذا 

النشــاط أو ذاك.

العطــل والســفر، مــع نقــاش حــول الوجهــة و تواترهــا و املــدة املقاضــاة خــالل تلــك 	 

التنقــالت.

أمــا فيــام يتعلــق مبســألة النقــل، ناقشــت مجموعــات التوافــق جــودة النقــل ومــدى الحاجة 

إىل امتــالك ســيارة خاصــة. وحــّددوا خاصــة نــوع الســيارة الالزمــة، وأهــم اوجــه اســتعاملها 

وعــدد املــرات التــي تســتقلها العائلــة و املســافات الســنوية املقطوعــة و ميزانيــة 

املحروقــات الالزمــة ملثــل هــذه املســافات.

ــول  ــة ح ــاش خاص ــوع نق ــة موض ــة بالرتبي ــة املتعلق ــال الخاص ــات األطف ــت حاجي ــام كان ك

املســائل املتعلقــة بالحضانــة والــدروس الخصوصيــة للطفلــني )يوســف وســلمى(.
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مجموعات املصادقة

إن الهــدف األســايس ملرحلــة املصادقــة يتمثــل يف إعــادة فحــص ســاّلت الّســلع والخدمات 

ــق األمــر أثنــاء هــذه  ــى تتمكــن املجموعــات مــن املصادقــة عليهــا. ويتعلّ الشــخصية حتّ

املرحلــة بــــ :

عرض نتائج املرحلة السابقة أمام مجموعات املصادقة.	 

أولويــة إعــادة فحــص املواضيــع التــي مل تكــن محــل اتفــاق يف مرحلــة النقــاش 	 

توافــق حولهــا. للتوصــل إىل 

تجميع املعلومات الناقصة.	 

مناقشــة الفــوارق امللحوظــة بــني محتــوى ســالّت البالغــني مــن أجــل املصادقــة أو 	 

عــدم املصادقــة عــى تلــك الفــوارق بــني ســالّت النســاء وســالّت الرجــال.

إجتمــع فريقــان مــن رجــال ونســاء بالغــني ســنة 2019 ملناقشــة حاجيــات البالغــني مــن 

ناحيــة وحاجيــات األطفــال مــن ناحيــة أخــرى. ونظــرا للعــدد الكبــري للبضائــع والســلع يف 

الّســالّت الفرديــة )بضــع مئــات(، مل يكــن باإلمــكان القيــام بإعــادة عــرض مفّصــل للنتائــج التــي 

تأخــذ يف الحســبان جميــع الّســلع والخدمــات التــي نوقشــت يف املرحلــة الســابقة لذلــك 

قُــدم يف الغــرض عــرض تأليفــي لتســليط الضــوء عــى أهــم الخيــارات التــي اتخذهــا أعضــاء 

مجموعــات املناقشــات إلعــادة فحصهــا واملصادقــة عليهــا. وقــد نُظّمــت املناقشــات 

تراتبيــا انطالقــا مــن العنــارص األكــر تعميــام واألكــر حصــوال عــى التوافــق ملعرفــة أكــر 

العنــارص خصوصيــة وتحديــد مــدى التوافــق داخــل املجموعــات خطــوة بخطــوة.

ــام  ــت يف الخت ــة انته ــالف قليل ــن خ ــات إال إىل مواط ــل املجموع ــات داخ ــض املناقش مل تف

إىل توافــق بــني املشــاركني، وهــو بُنــي يف األغلــب عــى توافــق عــى الحــّد أدىن باعتبــار أّن 

عنــارص الســلة التــي ال تحظــى بتوافــق تُحــذف مــن قامئــة الّســلع والخدمــات الرضوريــة. 

ــاط  ــض النق ــت بع ــد كان ــج. وق ــم بالحج ــل مواقفه ــاركني إىل تعلي ــرسون املش ــا املي ودع

الدقيقــة موضــع جــدل هــام مثــل االختــالف حــول رضورة امتــالك الفتــاة لحاســوب مخصــص 

لالســتعامل الشــخيص.

مــن جهــة أخــرى اســتفادت النقاشــات مــن املعطيــات التــي ذكرهــا الخــرباء والتــي أُحيلــت 

بدورهــا إىل مجموعــات املصادقــة لتمكينهــا مــن التوصــل إىل توافــق مدعــم بالحجــج 

ــرباء(. ــدور الخ ــق ب ــم املتعلّ ــر القس ــني )أنظ والرباه
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مجموعات التفاوض النهايئ

كان هدف مرحلة التفاوض النهايئ:

ــكن، 	  ــا )الس ــض مكوناته ــة لبع ــن امليزاني ــص م ــط املخص ــول القس ــع اآلراء ح تجمي

ــة(. ــة، الرتبي ــل، الصح ــة، النق التغذي

ــتهالك 	  ــح االس ــات مس ــع معطي ــقة م ــة متناس ــذه امليزاني ــات ه ــن أن مكون ــد م التأك

ــاء. ــد االحص ــا معه ــي يصدره األرسي الت

التأكّد من متاسك التوافق الشامل داخل املجموعات.	 

ــر  ــامع آخ ــن اجت ــوم م ــد ي ــايئ بع ــاوض النه ــات التف ــن مجموع ــة أوىل م ــت مجموع  اجتمع

مجموعــة مــن مجموعــات املصادقــة، مــام حــرم فريــق البحــث مــن الوقــت الــكايف للتثبــت 

مــن تقديــرات كلفــة امليزانيــة وأخــذ النتائــج النهائيــة ملجموعــات املصادقة بعــني االعتبار. 

ــلّة  ــوى س ــد محت ــن تحدي ــن م ــام مّك ــة م ــة اختباري ــة مجموع ــذه املجموع ــربت ه ــذا اُعت ل

الســلع والخدمــات وضبــط الحجــج املقدمــة مــن قبــل املشــاركني لتعليــل اختياراتهــم.

تــم تنظيــم االجتــامع االخــري ملجموعــة التفــاوض النهــايئ يف شــهر ســبتمرب 2019. 

وقــد قُــّدم لهــذه املجموعــة تقديــر مــايل لــكل مكــون مــن امليزانيــة مــع تقديــم مقتضــب 

ــارص أو  ــض العن ــذف بع ــى ح ــن ع ــوا قادري ــن املشــاركني إن كان ــب م ــم طُل ــه. ث ملحتويات

ــاركني  ــني املش ــق ب ــك التواف ــار متاس ــك الختب ــات وذل ــلع والخدم ــلة الس ــا اىل س إضافته

ــرية. ــرة األخ للم
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الفصل 2

محتوى سلّة الّسلع والخدمات

ــك آنفــا، هــو  ــا إىل ذل ــذي أُوكل إىل مجموعــات التوافــق، كــام أرشن إّن الهــدف الرئيــي ال

ــروف  ــق ظ ــة لتحقي ــات الرضوري ــلع والخدم ــلة الس ــوى س ــن محت ــد األدىن م ــد الح تحدي

معيشــة كرميــة يف تونــس الكــربى. ومل تجــِر هــذه املناقشــات حــول تحديــد الســلع 

ــتهالكها. ــر اس ــا وتوات ــول جودته ــك ح ــرت كذل ــل ج ــط، ب ــة فق ــات الرضوري والخدم

ــوص  ــاركون بخص ــه املش ــل إلي ــذي توص ــة ال ــوم بالحج ــق املدع ــل التواف ــذا الفص ــدم ه يق

مختلــف العنــارص املكونــة لهــذه الســلّة1. ويأخذ هــذا الفصل يف الحســبان أهم املناقشــات 

التــي دارت بــني املشــاركني والحجــج التــي تــم تداولهــا لتربيــر محتــوى هــذه الســلّة.

1.  السكن

ــهر  ــة التوجيه/ش ــكن )مجموع ــة إىل الس ــات الحاج ــت املناقش ــاءات األوىل، تناول ــذ اللق من

ديســمرب( واســتُأنفت النقاشــات حولــه يف كل مرحلــة مــن مراحــل املــروع الثالثــة التّالية 

)مجموعــات املناقشــات/ جانفــي، مجموعــات املصادقــة/ جــوان، مجموعــات التفــاوض 

النهــايئ/ نوفمــرب(. وقــد دارت هــذه املحــاورات أساســا حــول حيــازة مســكن، مؤجــر كان 

ــات  ــة والخدم ــالت التجاري ــول اىل املح ــل الوص ــن قبي ــام م ــه الع ــول محيط ــوكا، وح أو ممل

املختلفــة كاملدرســة أو وســائل النقــل العمومــي وحســب مســاحته وعــدد غرفــه ووســائل 

الرّاحــة فيــه )التســخني والتكييــف، واإلنــارة، واملــاء الصالــح للــراب(.

/ العائلــة  منــزل  أن  املجموعــات  اعتــربت  باملســكن،  املتعلــق  الســؤال  عــن  إجابــة 

األمنــوذج يجــب أن يكــون ُمســوغا. يف املقابــل ارتــأى بعــض املشــاركني اآلخريــن رضورة 

ــه ) » ال  ــا إىل امتالك ــرية يف طريقه ــذه األخ ــة أو أن ه ــك العائل ــى مل ــكن ع ــون املس أن يك

ــر  ــة األم ــات يف نهاي ــتبعدت املجموع ــد اس ــا«(. وق ــك بيت ــرء إن مل ميل ــة للم ــاة كرمي حي

رشط امللكيــة أو الســعي إليهــا ألنهــا رأت أن هــذه الوضعيــة، وإن وفّــرت لــأرس قــدرا 

مــن األمــان، قــد تتجــاوز مــا هــو رضوري للحصــول عــى ظــروف إقامــة الئقــة يف تونــس 

الكــربى. واعتــربت املجموعــات أن تســويغ منــزل، وإن اختلــف األمــر باختــالف الواليــات، 

ــرة  ــراء املتوف ــروض الك ــع ع ــربى م ــس الك ــة يف تون ــة الئق ــع بإقام ــة للتمت ــة واقعي فرضي

1 أن الفصــل بــني األبــواب يكتــي يف بعــض الحــاالت طابعــا منهجيــا حيــث ميكــن إدمــاج األمثلــة املتعلقــة بالوجبــات التــي 
يتــم تناولهــا يف املطاعــم يف بــاب »الحيــاة االجتامعيــة« كــام هــو الحــال بالنســبة لتجهيــزات الحــامم التــي ميكــن إدماجهــا يف 

بــاب »تجهيــزات املنــزل«.
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ــة. ــذه املنطق ــبيا به نس

وقــد تحدثــت املجموعــات أيضــا عــن محيــط املســكن، باعتبــاره عنــرا رضوريــا للتمتــع 

بظــروف ســكن كرميــة وامكانيــة الوصــول إىل الخدمــات املختلفــة:

- يجب أن يقع املسكن يف محيط يتوفر عىل ما هو أسايس.

- يجب أال يكون املسكن معزوال وأن يكون يف املقابل قريبا من الخدمات 

املختلفة ومن املدرسة والصيدلية و املغازات - يجب أن تحيط باملسكن حديقة 

صغرية ولو للعب بالكُجات.

 كــام أثــارت املجموعــات مســألة األمــن يف املحيــط العــام للمســكن عــرب التشــديد عــى 

رضورة توفــر الحاميــة مــن الدخــالء وااللتــزام مبقاييــس األمــان يف تركيــب تجهيــزات 

التســخني واإلنــارة.

- إّن املسألة تتعلّق برضورة توفر األمان، خاصة يف األحياء الشعبية، وكذلك عند 

تركيز معدات الكهرباء و مد قنوات الغاز التي يجب أن تكون آمنة ومحمية بشكل جيد.

- يجب أن تحرتم قواعد السالمة خالل تركيز وسائل الحامية والغاز والكهرباء وأن 

تكون األبواب ذات جودة عالية ، فاألبواب منخفضة الثمن تتصدع يف مدة وجيزة. 

وقــد اتفقــت املجموعــات عــى مســاحة املســكن اذ اعتــربت أن مســكنا مســاحته مــن 90 

ــاحة  ــالن . »ان املس ــا طف ــة لديه ــه عائل ــكن تحتاج ــّد األدىن ملس ــو الح م2 اىل 100 م2  ه

الرضوريــة للمســكن يجــب أن تــرتاوح بــني 90 م2  و100 م2  حتــى تتمكــن العائلــة مــن وضــع 

األثــاث بســهولة«.

ــن  ــال )120 م2 (، لك ــاحة قلي ــع يف املس ــب الرتفي ــه يج ــاركني أن ــض املش ــرب بع ــد اعت وق

ــق. ــكن الالئ ــقف رشوط املس ــاوزه س ــرأي لتج ــذا ال ــت ه ــات عارض املجموع

كان النقــاش حــول عــدد الغــرف ثريــا. وقــد قــّدرت كل املجموعــات أّن ال منــاص مــن وجــود 

ثــالث غــرف كحــّد أدىن بالنســبة للســكن العائــيل:

- غرفة لألبوين وغرفتني لألبناء.
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- وإذا ما حّل ضيف فيمكنه النوم يف قاعة االستقبال.

- يأمل الناس العيش يف مسكن يحتوي عىل قاعة استقبال وثالث غرف تسمح 

باستقبال ضيف.

ــي  ــا فه ــلمى؟ طبع ــتقلة لس ــة مس ــاء )» غرف ــس لأبن ــالف الجن ــة اخت ــذه الحاج ــذي ه ويغ

يف الرابعــة عــرة مــن عمرهــا، زد عــى ذلــك أّن لهــا أخــا. لــو كانــت لهــا أخــت فــال بــأس أن 

يقتســام نفــس الغرفــة(.

ــرات  ــريت م ــد أث ــاء ق ــارب أو األصدق ــتقبال األق ــة الس ــة إضافي ــالك غرف ــري أّن رضورة امت غ

ــات. ــف املجموع ــرية يف مختل كث

- »نحن ال نعيش مبفردنا عادة. لدينا بالتأكيد صالت باآلخرين«.

- »الحّد األدىن هو ثالث غرف، وقاعة استقبال وغرفة للضيوف«.

- »عادة، وجب توفري غرفة أخرى الستقبال األزواج الذين يزورونك. مثال، لن يكون 

من الالئق أن ينام أخوك وزوجته يف قاعة االستقبال« ؟

- »وإن يكن؟ مل ال ينامان يف قاعة االستقبال؟ ضيوفنا ينامون يف قاعة االستقبال«.

اخــريا، قــّدرت املجموعــات أنــه ال لــزوم لغرفــة رابعة. وقــد صادقــت مجموعات املناقشــات 

األخــرية عــى هــذا الخيار.

ــد.  ــة والتربي ــرار التدفئ ــى غ ــزل ع ــة يف املن ــائل الراح ــى وس ــاورون ع ــدد املتح ــد ش وق

ــني. ــن املرفق ــر هذي ــى رضورة توف ــات ع ــت كل املجموع وأجمع

- وعىل خالف الّرأي الّسائد، فإّن الّتدفئة والّتربيد ليسا من الثانويات ألننا بحاجة 

إىل الّدفء يف الشتاء وإىل الهواء املنعش خالل فصل الصيف.  

- وجب توفري تربيد مركزي، مكّيف.
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وقــد ركّــز النقــاش عــى ســبل التمتــع بخدمــة التدفئــة، لذلــك أشــار بعــض املشــاركني إىل 

صعوبــة الحصــول عــى مســاكن مجّهــزة بتدفئــة مركزية:

- ال يتوفر الغاز الطبيعي يف كّل األحياء الشعبية.

- إذا كانت العائلة قادرة عىل تجهيز املنزل بالتدفئة املركزية فال بأس وإال 

فيمكنها اعتامد وسائل أخرى أسهل.

وتعــّزز هــذا االســتنتاج إحصائيــات التّعــداد الســكاين العــام التــي تشــري إىل أن حــوايل ربــع 

فقــط مســاكن إقليــم تونــس الكــربى مجهــّز بالتســخني املركــزي.

أمــا عــن التكييــف فقــد تركــزت املناقشــات أساســا عــى طاقــة املكيّــف ) 18000كيلــوواط 

/ ســاعة أو 24000 كيلــوواط / ســاعة( وتــّم التوافــق يف النهايــة عــى اختيــار مكيــف طاقتــه 

18000 كيلوواط .

إن الخصائص األساسية للمسكن التي أُتفق عليها هي كالتايل:

قاعة استقبال وثالث غرف.	 

ترتاوح املساحة بني 90 و100 مرت مربّع.	 

التدفئة	 

التربيد )مكيف ذو طاقة تبلغ  18000 كيلوواط(.	 

يجب أن يكون املسكن مجهزا بالكهرباء ومحميا.	 

املــاء 	  عــدادات مســتقلة الســتهالك  ويحتــوي  للمعايــري  يســتجيب املســكن  أن 

والكهربــاء 

وإىل 	  العموميــة  املواصــالت  إىل  بالوصــول  يســمح  محيــط  يف  املســكن  يقــع  أن 

املختلفــة. الخدمــات 
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2. الّتغذية

هــذا الفصــل مــن امليزانيــة مخصــص لنقــاش تلبيــة االحتياجــات الفيزيولوجيــة الحياتيــة. 

ويشــمل أيضــا املميــزات الثقافيــة واالجتامعيــة التــي تتناســب مــع خصوصيــات املناطــق 

)وطنيــة أو جهويــة( أو بعــض التقاليــد والعــادات التــي متثــل عنــرا اساســيا مــن الحيــاة 

ــام  ــر ه ــد الفط ــان وعي ــام رمض ــاد. إن صي ــد األعي ــق مبوائ ــام يتعلّ ــة في ــة، خاص االجتامعي

جــزء مــن هــذه املامرســات االجتامعيــة يف تونــس، مثلــام هــو الحــال يف كثــري مــن الــدول 

العربيــة حيــث تطبــع الثقافــة اإلســالمية املامرســات االجتامعيــة. وقــد أثــارت مجموعــات 

املناقشــات طيلــة فــرتة العمــل هــذه األبعــاد وصادقــت عليهــا بشــكل توافقــي.

ــا  ــن تناوله ــت. وميك ــّد يف البي ــي تُع ــام الت ــات الطع ــا يف وجب ــة هن ــل التغذي ــر فص  ينح

ــال يف  ــن أو ألن األطف ــل الوالدي ــبب عم ــت )بس ــارج البي ــبوع أو خ ــة األس ــاء أو يف نهاي مس

املدرســة(. إالّ أن فــرتة تنــاول الطعــام متثــل أيضــا فرصــة للتواصــل االجتامعــي )مــع 

األصدقــاء او العائلــة الكبــرية(، ســواء يف البيــت أو خارجــه )غــداء أو عشــاء يف املطعــم(. 

ــة«. ــاة االجتامعي ــة »الحي ــرى يف خان ــام األخ ــات الطع ــت وجب ــد أُدرج وق

ــرة  ــذايئ )الفق ــوذج غ ــد أمن ــن تحدي ــات م ــل املجموع ــات داخ ــة املناقش ــت حصيل  ومّكن

األوىل( أعــّدت عــى أساســه ســلّة غــذاء تراعــي قــرارات مجموعــات املناقشــات ورضوريــات 

ــوج  ــّوع املنت ــلّة تن ــذه الس ــن ه ــا يف تكوي ــد راعين ــة(. وق ــرة الثاني ــمية )الفق ــذاء الرس الغ

املســتهلك انطالقــا مــن أبحــاث تحّققنــا منهــا قــام بهــا املعهــد الوطنــي لإلحصــاء. وراعينــا 

يف املقاديــر املســتهلكة توافــق النتائــج الحاصلــة مــع هــذه املعطيــات نفســها يف 

ــة(. ــرة الثالث ــة )الفق الدراس

 وقــد تــم تقييــم هــذه الســلة الغذائيــة عــى أســاس قامئتــني مــن األســعار، قامئــة 

الوطنــي لإلحصــاء لضبــط مــؤرش األســعار وقامئــة  التــي يســجلها املعهــد  األســعار 

األســعار املســجلة يف إطــار األبحــاث املنجــزة يف مختلــف األحيــاء بتونــس الكــربى )الفقــرة 

الرّابعــة(.

ــرة  ــكل )الفق ــذا الش ــًد به ــي أُِع ــة الت ــل التغذي ــة فص ــى تكلف ــاركون ع ــادق املش ــد ص وق

الخامســة(. 
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1.2 األمنوذج الغذايئ

مّكــن الجــدل داخــل مجموعــات املناقشــات مــن تحديــد أمنــوذج غــذايئ يأخــذ بعــني 

االعتبــار العنــارص التاليــة ـ:

عدد وجبات الطعام يف اليوم	 

مكّونات الطعام )أصناف األغذية املستهلكة لكل يوم(.	 

تحديــد عنــارص جــودة املنتجــات اســتنادا إىل األماكــن املخصصــة لرائهــا )الســوق، 	 

البقــال، مغــازة مونوبــري أو مــا مياثلهــا(.

ويف هــذا النمــوذج ثــالث وجبــات طعــام أساســية )فطــور الّصبــاح والغــداء والعشــاء( 

وكذلــك وجبــة تُتنــاول أثنــاء االســرتاحة اليوميــة بالنســبة للبالغــني أو ملجــة بعــد الظهــر 

لفائــدة األطفــال. وحســب تقديــرات املجموعــات، فــإّن هــذا األمنــوذج بــدا متناســقا جــدا 

يف عمومــه. وقــد مّكنــت قامئــات الطعــام األمنــوذج التــي أعدتهــا املجموعــات، مــن تحديــد 

ــواع مختلفــة مــن األطعمــة املألوفــة عمومــا. تركيبــة أن

يشتمل فطور الصباح عادة عى أربع مكونات:

البالغــني( ومــروب شــوكوالتة 	  إىل  بالنســبة  أو شــاي  )قهــوة  مــروب ســاخن 

لأطفــال.

ــبة 	  ــار بالنس ــبة للبالغــني أو حبــوب اإلفط ــرىب بالنس ــت زيتــون أو حلوى/م خبــز وزي

ــال لأطف

 كأس حليب أو لنب.	 

حبة واحدة من الغالل أو كأس عصري غالل.	 

وجبات الغداء والعشاء هي نفسها لكافة أفراد العائلة. وتحتوي عى:

املفتحات كالَسلطة مثال	 

طبق باللحم أو السمك مع نشويات وخرض.	 

غاّلل املوسم أو مشتق من مشتقات الحليب )ياغورت مثال(	 

مروب بارد )ماء( أو ساخن	 
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خبز	 

أما اللمجة خالل االسرتاحة فتتكون من:

كأس عصري غالل وبسكويت لأطفال	 

مروب ساخن )قهوة أو شاي( وبسكويت أو شطرية صغرية بالنسبة للكبار.	 

ويختلــف الطعــام الــذي يُتنــاول يــوم األحــد اختالفــا طفيفــا عــن األطعمــة املعتــادة خــالل 

ســائر األيــام:

يحتــوي فطــور يــوم األحــد إضافــة إىل مــا ذكــر ســابقا عــى »كرواســون« وبعــض حبــات 	 

لتمر. ا

ــة مــن الغــالل أو 	  ــوم األحــد عــى كســكي أو طاجــني اضافــة اىل حب يحتــوي غــداء ي

ــات. ــض الحلوي بع

وقــد أثــارت املجموعــات أيضــا التغيــريات التــي تطــرأ خــالل املناســبات الدينيــة واالحتفاليــة 

وأعــدت قامئــة لبعــض األكالت الخاصــة بهــذه املناســبات.

تــم مراعــاة هــذا البعــد يف التجميــع املفّصــل لعنــارص ســلة الغــذاء خاصــة فيــام يتعلــق 

بتنــوع املــواد املســتهلكة. )انظــر الفقــرة الثالثــة(.

2.2 إعداد سلة الغذاء

ــي تحــّدد يف نفــس  ــة الت ــات الغذائي ــا يف إعــداد هــذه الســلة عــى أحــدث التوصي اعتمدن

الوقــت الخطــة الغذائيــة التــي تشــمل تواتــر اســتهالك مختلــف املــواد الغذائيــة وتضبــط 

كذلــك وزن حصــة الطعــام املنصــوح بهــا يف كل وجبــة2. 

وقــد جــرى تكييــف هــذا املخطــط لرياعــي الخصائــص الرتكيبيــة للغــذاء املتوســطي التــي 

ميكــن تلخيصهــا فيــام يــيل:

يــويل هــذا النظــام الغــذايئ مكانــة هامــة نســبيا لأطعمــة واملــواد ذات املنشــأ 	 

النبــايت وعــى العكــس تبــدو املــواد واالطعمــة ذات املنشــأ الحيــواين أقــل أهميــة.

2 وزارة االقتصاد والصناعة والرقمنة : التوصيات الغذائية النسخة الطبعة الثانية، باريس 2015.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/

nutrition/nutrition.pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf
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التنوع الكبري لأغذية املستهلكة التي تنتمي للمنتوج املحيّل.	 

التنوع الكبري للخرض والغالل املستهلكة حسب الفصول.	 

األهمية الكربى لزيت الزيتون يف إعداد وجبات الطعام سواء للتتبيل أو للطبخ.	 

تستعمل األعشاب والتوابل وكذلك البصل والثوم بكرة يف الطعام لزيادة نكهته.	 

استهالك الحلويات محدود ومناسبتي يرتبط لأعياد.	 

لقــد انخفضــت بصفــة ملموســة وتــرية تنــاول املــواد ذات املنشــأ الحيــواين بنســبة %20 

بالنســبة إىل مخطّــط التغذيــة املنطلــق ولضــامن التنــّوع الــكايف للمنتجــات انتقينــا أكــر 

مــن خمســة عــر نوعــا مــن الخــرض الطازجــة وعــر أنــواع مــن الغــالل.

التــي قّدمهــا  وأخذنــا بعــني االعتبــار أيضــا، يف إعــداد مخطّــط الغــذاء، املعلومــات 

ــني ذي  ــتهالك الربوت ــر اس ــق بتوات ــا يتعل ــة م ــات خاص ــات املناقش ــاركون ملجموع املش

املنشــأ الحيــواين )اللحــم والســمك والبيــض( وكذلــك التنــوع املتعلــق بقامئــات الطعــام/ 

األمنــوذج املألوفــة، كــام راعينــا أن يكــون هــذا التنــوع متواتــرا )وجبــة الطعــام يــوم األحــد( 

ــاد(.  ــان واألعي ــزا )يف رمض ــر متيّ ــون أك وأن يك

وجبــت اإلشــارة إىل أن ســلة الغــذاء املعــّدة هــذه متثـّـل االســتهالك الغــذايئ العائــيل عــى 

امتــداد الســنة.  أمــا ميزانيــة االســتهالك الشــهري للغــذاء فتتضّمــن نتيجــة لذلــك جملــة 

ــادة،  ــيل املعت ــام العائ ــات الطع ــة بقامئ ــنة مقارن ــة الس ــة طيل ــريات امللحوظ ــن التغي م

خاصــة فيــام يتعلــق باســتهالك لحــوم الضــأن )أنظــر اإلطــار(.

3.2 املقادير املستهلك وأنواع املنتجات

بالنظــر إىل تركيبــة العائلــة األمنــوذج، فــإن ســلة الغــذاء مُتّكــن مــن احتســاب االســتهالك 

لــكل صنــف مــن أصنــاف املنتجــات. وقــد قُورنــت النتائــج مبعطيــات املســح الوطنــي حــول 

امليزانيــة، واالســتهالك ومســتوى معيشــة األرس للتثبــت مــن وجاهــة النتائــج الحاصلــة.

 وتتنــاول النتائــج األخــرية لهــذا املســح بالتحليــل املــؤرشات الخاصــة بســنة 2015، وتبــنّي 

ــارب 300  ــا يق ــة )م ــن األغذي ــدا م ــرية ج ــواع كث ــرد ألن ــكل ف ــنوي ل ــتهالك الس ــدار االس مق

ــوع(. وقــد ُصنفــت املعطيــات حســب معايــري كثــرية )الوســط االجتامعــي، املنطقــة،  ن

الفئــة االجتامعيــة، عــدد أفــراد األرسة، مســتوى النفقــات(.
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 مخرجــات هــذا املســح غــري دقيقــة وهــو امــر طبيعــي. وحتــى عــى مســتوى عــام تبقــى 

غــري متناســقة بالــرضورة مــع نتائــج مصــادر أخــرى. فمعطيــات معــدل اســتهالك الســمك 

كــام تبينــه مثــال، يقــّدر بـــ9،3 كلــغ لــكل مواطــن يف الســنة، يف حــني يُقــّدره املركــز التقني 

لرتبيــة األحيــاء املائيــة يف تونــس بــــ 11،5 كلــغ يف نفــس الّســنة3. لذلــك يجــب أن نعتمــد 

عــى هــذه الكميــات بوصفهــا مقاييــس تقريبيــة ملقارنتهــا مبعــدل االســتهالك املــدرج يف 

الســلة الغذائيــة التــي توصلنــا إليهــا.

يف املقابــل فــان هــذه املخرجــات أكــر صالبــة ووجاهــة عــى املســتوى النســبي الحتســاب 

ــه )حّصــة التفــاح داخــل  ــذي ينتمــي إلي ــج داخــل الصنــف الغــذايئ ال نســبة حصــة كل ُمْنتً

ــع  ــد التوزي ــم تحدي ــاس ت ــذا األس ــى ه ــال(. وع ــة، مث ــالل الطازج ــيل للغ ــتهالك الجم االس

ــدم  ــة. ونق ــالل الطازج ــرضوات والغ ــوم والخ ــاص اللح ــكل خ ــة وبش ــواع األغذي ــف أن ملختل

عــى ســبيل املثــال داخــل اإلطــار الالحــق املعطيــات املعتمــدة لتحديــد تركيبة اســتهالك 

اللحــوم يف الســلّة الغذائيــة. وكــام ســرى، فهــذه الحصــة مــن حصــص االســتهالك 

ــة  ــث الرتكيب ــق الثال ــنجد يف امللح ــة. وس ــذاء للعائل ــة الغ ــن ميزاني ــة األوىل م ــي الحص ه

املفصلــة للســلة الغذائيــة لصنفــني كبرييــن مــن املنتجــات )اللحــوم واألســامك والبيــض/ 

الغــالل والخــرضوات الطازجــة( التــي تســتنفذ أكــر مــن 70 يف املئــة مــن كلفــة وجبتــي 

)الغــداء والعشــاء(. 

3 املصدر: »يتناول التوني يف املتوسط، 11.5 كلغ من األسامك يف السنة« هوف بوست تونيزي، 24 نوفمرب 2016.
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استهالك اللحوم يف السلة الغذائية: الحجم والتوزيع

ــه املعهــد الوطنــي لإلحصــاء، بلــغ اســتهالك  ــذي قــام ب ــة ال ــا ملســح امليزاني وفًق

ــنة  ــد س ــرد الواح ــنويًا للف ــغ س ــط 38.6 ك ــربى يف املتوس ــس الك ــوم يف تون اللح

2015 ، أي أعــى بنســبة 18.4% مــن متوســط االســتهالك الوطنــي الــذي يُقــدر ب 
32.6 كــغ. بالنســبة ألرسة مكونــة مــن 3 أو4 أشــخاص، كان متوســط االســتهالك 
الوطنــي للفــرد 35.8 كــغ. يبلــغ متوســط االســتهالك الســنوي للفــرد يف الســلة 

متوســط  مــن   %20 بنســبة  أقــل  أي  كــغ،   31.1 الكرامــة  مليزانيــة  الغذائيــة 

عليهــا  تحصلنــا  التــي  النتيجــة  فــإن  وبالتــايل،  الكــربى.  تونــس  يف  االســتهالك 

ــح. ــات املس ــع بيان ــا م ــكة متاًم متامس

لتحديــد الحصــة النســبية لــكل نــوع مــن اللحــوم يف إجــاميل اســتهالك هــذه املــادة، 

اســتخدمنا بيانــات مســتوحاة مــن مســح ميزانيــة املعهــد الوطنــي لإلحصــاء. 

ميكننــا أن نــرى أن حصــة لحــم الضــأن تختلــف اختالفــا طفيفــا وفًقــا ملســتوى 

املعيشــة وهــي أعــى بقليــل مــن 20%. تعكــس هــذه املعطيــات أن بعــض عــادات 

االســتهالك تبقــى منتــرة عــى نطــاق واســع بــني الســكان التونســيني مهــام كان 

ــري  ــم البق ــة اللح ــس حص ــى، عك ــد األضح ــالل عي ــة خ ــة، خاص ــتوى املعيش مس

التــي تبلــغ حــوايل 7% للُعــُر الثالثــة األوىل وتصــل إىل مــا يقــرب 3 أضعــاف )%21 

ــن  ــوم الدواج ــة لح ــل حص ــك، متي ــن ذل ــس م ــى العك ــري. ع ــر األخ ــا( للُع تقريبً

إىل االنخفــاض مــع مســتوى املعيشــة: فهــي متثــل حــوايل 65% حتــى الُعــُر 

ــري. ــُر األخ ــن 50% يف الُع ــل م ــض إىل أق ــا تنخف ــادس لكنه الس

بنــاًء عــى البيانــات الســابقة، فــإن توزيــع اســتهالك اللحــوم هــو كاآليت: 3/2 لحــوم 

لحــوم  %( و3/1   22( الضــأن  لحــم   3/2 األخــرى، منهــا  للحــوم   3/1 و  الدواجــن 

البقــر )%11(.

لتحديــد حجــم اســتهالك املــواد الغذائيــة، اعتمدنــا ملقارنتها مبثيلهــا يف ســلتنا الغذائية، 

ــدة  ــة الرائ ــذه الدراس ــل ه ــل حق ــذي مث ــربى ال ــس الك ــم تون ــة بإقلي ــات املتعلق املعطي

حــول ميزانيــة الكرامــة. اجــامال، فــإّن معــدل االســتهالك الغــذايئ يف تونــس الكــربى 

يتجــاوز املعــّدل الوطنــي ســواء عــى مســتوى الكميــات أو النفقــات بأكــر مــن 24 % وهــو 

مــا يُعــزى كذلــك إىل الفــارق املســجل يف األســعار بــني تونــس الكــربى وبقيــة الجهــات.

الجدول الثاين حصيلة هذه املقارنة بالنسبة إىل الحصص الرئيسية يف سلّة الغذاء.



40

الجدول الثاين: االستهالك الغذايئ حسب نوع املواد

ميزانية مقادير االستهالك 
الكرامة /

 
املعهد 
الوطني 
لإلحصاء

 
)1( / )2( = )3(

املعهد 
الوطني 
لإلحصاء

تونس الكربى

ميزانية الكرامة

سنويا/ الفرد 
)1(

سنويا/ الفردشهريا/العائلة
)2(

الخرضوات 
الطازجة

94,634,5103,41,09

الغالل 
الطازجة

99,129,688,90,90

38,610,431,10,81اللحوم

9,93,39,91,00األسامك

البيض )حسب 
العدد(

200,873,0219,01,09

 

ــة و االســتهالك و مســتوى معيشــة  ــة حــول امليزاني ــي لإلحصــاء، الدراســة الوطني املصــدر: املعهــد الوطن
ــة الكرامــة يف تونــس. ــد مليزاني األرس يف 2015. املــروع الرائ

باســتثناء الخــرض الطازجــة والبيــض التــي يتجــاوز معــدل اســتهالكها بقليــل كــام حددتــه 

ميزانيــة الكرامــة معــّدل االســتهالك يف تونــس الكــربى، فــإن معــدل اســتهالك املنتوجــات 

الطازجــة األخــرى األرفــع ســعرا )األســامك( يبــدو قريبــا مــن معــدل االســتهالك يف تونــس 

الكــربى أو اقــل منــه بقليــل وهــو مــا ينطبــق أيضــا عــى الغــالل الطازجــة واللحــوم. 

3.اللباس

يحتــوي هــذا الفصــل عــى مجمــوع الثيــاب واملالبــس الّداخليــة واألحذيــة واكسســوارات 

الحاجيــات املطابقــة  ــكافة(. وتراعــي  )الــّي والسِّ املالبــس ومــا تتطلبــه مــن تعهــد 

للوظائــف املختلفــة:

املالبس اليومية: سواء داخل البيت أو خارجه، خالل الليل أو النهار	 

مالبس الرياضة واالصطياف.	 
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املالبــس الرّســمية املخصصــة للمناســبات الخاصــة املرتبطــة بحيــاة الفــرد داخــل 	 

املجتمــع )حفــالت...(.

اكسسوارات املالبس )أحزمة، أوشحة، قبّعات، حقائب...(	 

وقد ميزت املجموعات يف تحديدها بني مالبس الّصيف ومالبس الشتاء.

ــذا  ــا ه ــي يتضمنه ــواد الت ــة امل ــول قامئ ــق ح ــة إىل تواف ــاركون برسع ــل املش ــد توّص وق

الفصــل مــن امليزانيــة. ويف املقابــل كانــت املناقشــات طويلــة وشــاقّة حــول عــدد هــذه 

املــواد وتنوعهــا ودرجــة جودتهــا وخاصــة حــول رشاء مالبــس جديــدة أو مســتعملة 

)فريــب(، مــن املغــازات أو مــن األســواق. وقــد منــع العــدد الكبــري للمــواد املدرجــة يف 

ــا.  ــة به ــاط املتعلق ــى كل النق ــل ع ــكل مفّص ــة بش ــل املصادق ــذا الفص ه

ويشمل التوافق الذي ًحُصل يف املجموعات النقاط التالية:

محــالت الــراء: اتّفقــت املجموعــات عــى أن أغلــب املالبــس اشــرُتِيَت مــن محــالّت 	 

بيــع املالبــس املســتعملة، إالّ املالبــس الّداخليــة فقــد اشــرُتيت جديــدة. ونعنــي 

باملالبــس الجديــدة تلــك التــي تُرتَــدى أساســا يف املناســبات الخاصــة وتــم رشاؤهــا 

يف فــرتات تخفيــض األســعار)الصولد(.

ــا  ــر منه ــال أك ــدة لأطف ــس جدي ــاء مالب ــى رضورة اقتن ــاركني ع ــض املش ــد بع ــد أك وق

ــايل: ــع الت ــل التوزي ــق الحاص ــاول التواف ــن وتن للوالدي

20 %من املالبس الجديدة و 80 % من املالبس املستعملة لفائدة الوالدين.	 

30 % من املالبس الجديدة و 70 % من املالبس املستعملة لفائدة األطفال.	 

تنــّوع املــواد: مــن املالحظــات الهامــة احتــواء خزانــة املــرأة عــى عــدد أكــرب بكثــري 	 

مــن املالبــس مقارنــة ببقيــة أفــراد األرسة.

تواتــر التجديــد: يتــم تجديــد مالبــس األطفــال عــى نحــو أكــر تواتــرا مــن مالبــس 	 

ــى يف  ــه للب ــرض مالبس ــّوه أرسع وتتع ــي ألّن من ــبة إىل الصب ــة بالنس ــار، خاّص الكب

فــرتة وجيــزة نظــرا ملــا ميارســه مــن أنشــطة.

انطالقــا مــن املعلومــات التــي توصلــت إليهــا املجموعــات تــم تحديــد الكلفــة مببالــغ 

ــة بعناويــن امليزانيــة الحاليــة، وقــد صــادق املشــاركون عــى هــذا  مرتفعــة نســبيا مقارن

املعطــى وقــد يعــود هــذا إىل أن مجموعــات املناقشــات قــد واجهــت صعوبــات يف تقديــر 

عــدد املالبــس ولوازمهــا وتواتــر تجديدهــا. لذلــك، ُدعــي املشــاركون يف مجموعــات 
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ــة  ــل لكاف ــذا الفص ــة له ــنوية املالمئ ــة الس ــة العام ــر امليزاني ــايئ إىل تقدي ــاوض النه التف

ــوايل 165 د.ت  ــي، أي ح ــار تون ــألفي دين ــة بـ ــذه امليزاني ــّدرت ه ــد قُ ــة. وق ــراد العائل أف

ــة.  ــراد العائل ــكل أف ــهريا ل ش

4. رعاية الّصحة وحفظها

ــك  ــة وكذل ــى الّصّح ــاظ ع ــة للحف ــات الالزم ــات والخدم ــى املنتج ــل ع ــذا الفص ــوي ه يحت

الحاجيــات املتعلقــة بنظــرة الفــرد إىل ّذاتــه وموقعــه يف الحيــاة االجتامعيــة وتصــوره 

للحيــاة الكرميــة. وعكــس مــا يتبــادر إىل الذهــن، فــإن الحــدود بــني هذيــن الصنفــني مــن 

ــة.  ــدودا فاصل ــت ح ــات ليس الحاجي

إّن منتجــات حفــظ الّصحــة كالصابــون، وســائل االســتحامم والشــامبو هــي منتجــات 

متوســطة الجــودة يوفرهــا محــل لبيــع العطــور يف الحــي. ومل يكــن هنــاك نقــاش داخــل 

املجموعــات حــول كمياتهــا ألنــه يعــرس عــى املشــاركني التقديــر وفقــا مــا بينــت التجــارب 

املســتخلصة مــن الدراســات الســابقة. ومــع ذلــك، مل يكــن مــن الــرضورة تعميــق النقــاش 

حــول هــذا األمــر مبــا أن هــذا الفصــل مل يكــن موضــوع تقييــم دقيــق. 

وقــد أدرجــت يف هــذه الفصــل خدمــات الحالقــة والحــاّمم. وقــد اتفــق عــى ان الوالديــن 

يعتنيــان بشــعرهام ســواء بالتصفيــف أو بالحالقــة مرّتــني يف الشــهر، مقابــل مــرة واحــدة 

شــهريا للطفــل يوســف وخمــس مــرات للفتــاة ســلمى يف كل الســنة. وقــد ذكــرت 

املجموعــات أن قيمــة تعريفــة حــالّق )ة(الحــّي تبلــغ ســتة دنانــري لــأب والطّفــل وســبعة 

ــه مــن  ــأم.  وقــد رأت املجموعــات بالنســبة إىل الحــامم أن ــاة وعــرة دنانــري ل دنانــري للفت

ــار  ــني دين ــرتاوح ب ــة ت ــبوع بتعريف ــرة يف األس ــراد االرسة م ــع أف ــاده جمي ــرضوري أن يرت ال

ــن. ــد وديناري واح

أخــريا، يحتــوي هــذا الفصــل أيضــا عــى مســتحرضات التجميــل للنســاء فقــط. إذ 

رأت املجموعــات أن حاجــة الفتــاة للتجميــل عــادة مــا تكــون اســتثنائية مبناســبة الحفــالت 

ومحــدودة باســتعامل املــواد البســيطة ) »املاســكارا« أو الطــني األخــرض أو مــاء الــورد أو 

ــكاكاو(. ــتحرض ال مس

ــى ال  ــال« fatale( حت ــد )»فات ــوع جيّ ــن ن ــرأة م ــل للم ــتحرضات التجمي ــون مس ــب أن تك يج

تكــون مــرضّة بالبــرة. وتحتــاج إىل تجديــد اغلبهــا مــرة فالســنة كقلــم العينــني ومســحوق 

البــرة وظــالل الرمــوش وأحمــر الشــفاه وفرشــاة( بينــام يُجــّدد بعضهــا اآلخــر مرّتــني يف 

الســنة كأحمــر الشــفاه وطــالء األظافــر.
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يشــمل هــذا الفصــل مســتحرض إزالــة التّجميــل والقطــن واملرهــم الواقــي مــن الشــمس، 

ومرهــم لحاميــة البــرة والعنايــة بهــا والعطــور. وفيــام يتعلــق بقواريــر العطــر، دار 

الحديــث حــول أصنافهــا-أو جــزء مــن هــذه األصنــاف- ومــا إذا كانــت مــن بــني الهدايــا التــي 

قدمهــا الــزوج لزوجتــه.

 

الجدول الثالث: فصل الرعاية وحفظ الصحة

حفظ الصحة

الصابون وسائل االستحامم

الشامبو، البلسم، و مثبت الشعر

معجون األسنان وفرشاة األسنان

مستحرضات ما بعد الحالقة
ة، شفرة حالقة ذات االستعامل الواحد

مزيل العرق

عصيّات تنظيف األذنني

العناية الصحية
الحالّق

الحامم

االستجامم والّزينة 
)للمرأة البالغة(

أدوات التزيني )أحمر الشفاه، ماسكارا، قلم التجميل، 
مسحوق تجميل البرة…..(

مرهم العناية بالبرة

العطر

الكريم الواقي من الشمس 

زيت الكاكاو، الطني االخرض، ماء الورد، الفازلني، مرطّب 
حامية البرة، للفتاة 
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ويوجــد أيضــا يف غرفــة االســتحامم آلــة كهربائيــة كمجّفــف الشــعر و اكسســوارات التجميل 

)4 )الجدول 

 أدوات كهربائية 
واكسسوارات 

التجميل

مجّفف الشعر

مشط 

شفرة حالقة ذات االستعامل الواحد

مقلّم أظافر

حقيبة الحاّمم

حقيبة أدوات التجميل

 

5.تجهيزات املنزل:

ُحــّددت الحاجيــات املتعلقــة بفصــل »التجهيــزات« انطالقــا مــن غــرف املســكن املختلفــة: 

قاعــة االســتقبال، وغرفــة الطعــام، واملطبــخ، وغــرف النــوم، ودورة امليــاه.

وتحتــوي كل الغــرف عــى بعــض التجهيــزات التــي تلبــي الحاجيــات الرضوريــة كاإلنــارة 

)األضــواء( والحفــاظ عــى الخصوصيــة )الســتائر( وتزيــني البيــت بأبســط عنــارص الديكــور 

)اإلطــارات واللوحــات الجداريــة الصغــرية والصــور امللصقــة وبعــض عنــارص الديكــور 

البســيطة...( لتتمكــن العائلــة مــن العيــش يف محيــط جميــل ومريــح. كــام توجــد 

ســجادات يف كل غرفــة. تجــدر االشــارة إىل أن كل هــذه التجهيــزات اشــرتيت مــن الســوق 

ــة. ــعار تفاضلي ــة بأس املحلي

وقــد اتفقــت املجموعــات بصفــة عامــة عــى رضورة اقتنــاء أثــاث جديــد مــن خشــب البلنــز 

»بأفضــل األســعار« مــن نّجــار أو مــن الفضــاءات التجاريــة الكــربى باعتبــاره أكــر جــودة مــن 

األثــاث املســتعمل الــذي يحتــاج لتجديــد بصفــة دوريــة وتــرتاوح جاهزيــة اســتعامله بــني 

عــر وخمــس ســنني، حســب مــا ذهبــت إليــه املجموعــات. 

1.5 تجهيزات قاعة االستقبال وغرفة الطعام:

ــة  ــك أدوات الكرتوني ــام كذل ــد فيه ــاث. ونج ــام باألث ــة الطع ــتقبال وغرف ــة االس ــزت قاع ُجّه

ــت. ــر انرتن ــا و راوت ــة وهاتف وإعالميّ
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وعندمــا تــم التطــرق ملســألة األثــاث، حــّددت مجموعــات التوافــق الحــد األدىن الــذي يالئــم 

ــاء.   ــارب أو األصدق ــتقبال األق ــى اس ــا ع ــة وقدرته ــات األرسة اليومي ــه حاجي ــت ذات يف الوق

ــة  ــام اليومي ــات الطع ــاول وجب ــة لتن ــدة خاص ــام مبائ ــة الطع ــز غرف ــى تجهي ــق ع ــد اتف وق

وبســتة كــرايس.

أمــا قاعــة االســتقبال فتحتــوي عــى مقاعــد أو أرائــك تســمح باالســرتاحة وباالجتــامع مــع 

ــوف. ــاز( أو اســتقبال الضي ــام التلف ــة )أم العائل

ــي  ــاش الرئي ــد. ودار النق ــعة مقاع ــالك تس ــى رضورة امت ــات ع ــت املجموع ــد اتفق وق

ــا  ــد ألنه ــال املقاع ــل الرج ــني فّض ــي ح ــد. فف ــك أو املقاع ــني األرائ ــة ب ــر نجاع ــول األك ح

»أكــر توفــري للراحــة«، تشــبثت النســاء يف العمــوم بالناحيــة العمليــة حيــث يســهل تغيــري 

وســائد و حشــيّات األرائــك وتنظيفهــا. أخــريا، اتفــق املشــاركون عــى رضورة توفــري طاولــة 

قصــرية الســتقبال الضيــوف وخزانــة توضيــب. 

التجهيــزات االلكرتونيــة وتتألّــف مــن جهــاز تلفــزة والقــط هــوايئ وجهــاز فــك التشــفري 

ــيلة  ــاز وس ــون التلف ــن أن يك ــه ميّك ــائل الرتفي ــن وس ــيلة م ــا وس ــة إىل كونه )HD(. فإضاف

مــن وســائل االنفتــاح عــى العــامل الخارجــي. وتُشــرتى هــذه األدوات جديــدًة مــن الفضــاءات 

التجاريــة الكــربى ويــدوم اســتعاملها عــر ســنني )باســتثناء القــط القنــوات الــذي يُشــرتى 

مــن الســوق املحليــة(.

ــن  ــدا م ــام جدي ــرتى كاله ــة يُش ــة طباع ــوب وآل ــن حاس ــة م ــزات اإلعالمي ــب التجهي وترتكّ

ــزة أيضــا  ــة الكــربى ويــدوم اســتعاملهام خمــس ســنوات. وتكــون مجّه الفضــاءات التجاري

بجهــاز ربــط بشــبكة االنرتنــت )مــودام(. وقــّدرت مجموعــات التوافــق أن األمــر يتعلّــق هنــا 

ــي وظائــف عديــدة منهــا خاصــة: بالحــد األدىن مــن املعــّدات التــي تلبّ

الولوج إىل محتويات التعليم والثقافة واالطالع عليها.	 

االنتفاع بالخدمات اإلدارية عن بعد.	 

التسلية باأللعاب أو بالفيديو.	 

االســتامع إىل املوســيقى )وقــد اســتبعدت املجموعــات بعــد النقــاش جهــاز الســرتيو 	 

ــويت املميز(. الص

طباعة الوثائق خاصة منها املتعلقة بالواجبات املدرسية لأطفال.	 

يســتعمل هــذا الحاســوب املكتبــي الوحيــد كافــة أفــراد األرسة رغــم أن بعــض املشــاركني 

ــاش  ــق يف نق ــات التواف ــاب مجموع ــم إطن ــول ورغ ــوب محم ــاء حاس ــار إىل رضورة اقتن أش
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ــاف  ــر املط ــوا  يف آخ ــم فضل ــا لكنه ــا به ــوبا خاص ــلمى حاس ــاة س ــب الفت رضورة أن تكتس

التخــيل عــن هذيــن املقرتحــني.

أّمــا فيــام يتعلــق بالهواتــف، فقــد قــّدرت مجموعــات التوافــق أنـّـه مــن الــرضوري أن ميتلــك 

كل رّب أرسة هاتفــا ذكيــا ذي جــودة متوســطة )يصلــح اســتعامله لســنتني(. و أكــدت 

هــذه املجموعــات كذلــك أن ســلمى يجــب أن متتلــك هاتفــا ذيك حتـّـى تتمكــن مــن االتصــال 

ــا  ــا هاتف ــرتي له ــا )»سأش ــام أصدقائه ــة أم ــعر بالدوني ــى ال تش ــة وحت ــد الحاج ــا عن بوالديه

ــا  ــأّن صديقاته ــعر ب ــبة يل أالّ تش ــم بالنس ــن امله ــرتاض فم ــررت لالق ــى وإن اضط ــا حت ذكي

ــادي  ــف ع ــف لهات ــالك يوس ــى رضورة امت ــاركني ع ــض املش ــد بع ــام أك ــا«. ك ــل منه أفض

)وليــس هاتفــا ذكيــا( حتــى يتمكــن مــن التواصــل مــع أبويــه عنــد الــرضورة، لكــن هــذا الــرأي 

ــام. أُســتبعد يف الخت

األثاث

تسع كنبات أو تسع أرائك 

طاولة

ست كرايس

طاولة قصرية

طاولة التلفاز

خزانة

اكسسوارات األثاث

حشيات ومخّدات األرائك

زربية

ستائر

غطاء الطاولة

ساعة حائطية 

ثريا

بعض الديكور املنزيل البسيط

تجهيزات 
الكرتونية

شاشة بالزما بحجم 32 بوصة

القط هوايئ

القط قنوات عايل الجودة

حاسوب مكتبي وطاولة

آلة طباعة

راوتر االنرتنت

هاتف ذيك )واحد لأبوين وواحد لسلمى(
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2.5 تجهيزات املطبخ

تحتوي تجهيزات املطبخ عى:

أثاث: خزانة، وطاولة وكرايس،	 

أجهزة كهربائية )أجهزة كهربائية كبرية و روبوتات(	 

معدات الطبخ	 

معدات الغسيل	 

لوازم التنظيف	 

ــن  ــاث م ــذا األث ــاء ه ــم اقتن ــخ. وت ــدات املطب ــظ األواين ومع ــن لحف ــاث خزائ ــن األث ويتضّم

ــنوات. ــر س ــى ع ــتعامله ع ــة اس ــد جاهزي ــار ومتت النج

ومــن املفــرتض وجــود طاولــة مــن البالســتيك قابلــة للطــي وأربعــة كــرايس لتنــاول فطــور 

الّصبــاح. وخزانــة صغــرية للتوضيــب وتخزيــن بعــض األغذيــة. يتعلــق األمــر يف هــذا املقام 

بأثــاث مقبــول التكلفــة يوفــره تجــار ســوق الحــي.

بالغــاز  طبّاخــة  عــى  الكبــرية،  التجهيــزات  إىل  بالنســبة  الكهربائيــة  األدوات  وتحتــوي 

ــون  ــوع »م ــن ن ــرتا )م ــعتها 360 ل ــني س ــة بباب ــواء وثالج ــّفاطة ه ــعالت وش ــة ش ذات أربع

ــرن  ــود ف ــا وج ــرتض أيض ــغ.  ويُف ــعتها 07 كل ــس س ــالة مالب ــون«  Mont Blanc(، وغّس بل

بامليكروويــف )مــن نــوع متوســط( يســمح للفتــاة ســلمى بتســخني بعــض األكالت يف 

غيــاب والديهــا. وتُكّمــل هــذه األدوات آلــة قهــوة كهربائيــة مــع ســتة كــؤوس وروبــوت »مــن 

نــوع مولينكــس« وخّفاقــة البيــض. وتُشــرتى كل هــذه األدوات الكهربائيــة مــن الفضــاءات 

ــض  ــة البي ــوت وخّفاق ــتثناء الروب ــنني باس ــر س ــتعاملها ع ــدوم اس ــربى وي ــة الك التجاري

ــط.  ــنوات فق ــس س ــدوم إال خم ــا ال ت فإنه

ــرن  ــط و ف ــدر ضغ ــايل وق ــر ومق ــْدر و طناج ــكاس وِق ــى كس ــخ ع ــون املطب ــوي ماع ويحت

ــرّاد  ــني وب ــخ الطج ــة بطب ــة خاص ــرن و آني ــور للف ــن البل ــون م ــك صح ــز وكذل ــداد الخب إلع

شــاي و قــارورة لتخزيــن الزيــت. وعــن األدوات املعدنيــة ) مثــل الكســكاس والقــدر...(، 

دار النقــاش حــول جــودة املاعــون واتفقــت مجموعــات املناقشــات أخــريا عــى ماعــون مــن 

االينوكــس يــدوم اســتعامله عــر ســنني حســب التقديــر. أمــا الصحــون فتُشــرتى مــن 

ــري( وقــد قــّدر دوام اســتعاملها بخمــس ســنوات. ســوق الحــي أو مــن املغــازة )مونوب
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أمــا عــن أدوات الطاولــة فقــد رأت مجموعــات املناقشــات أنــه كان مــن الــالزم امتــالك نوعــني 

كاملــني منهــا )أطبــاق الطاولــة وأدوات األكل كاملالعــق وغريهــا( يكفيــان إثنــي عــر فردا. 

ــة الكــربى  ــاق مخّصصــة للضيــوف، مــن الفضــاءات التجاري ــاق، وهــي أطب وتشــرتى األطب

وتشــرتى أدوات األكل، التــي تســتعمل يوميــا للطعــام مــع كافــة أفــراد العائلــة، مــن 

الســوق املحليــة، مثلــام مــا هــو األمــر مــع بقيــة األدوات )الكــؤوس والّصحــاف واألطبــاق 

مــن اإلينوكــس، وعلــب التخزيــن(.

ويُكّمــل هــذه األدوات لــوازم مختلفــة للمطبــخ )الــرّف وســلّة الخبــز ولوحــة التقطيــع، علبــة 

لحفــظ التوابــل، مصفــاة أو غربــال وترمــس...(. ونجــد يف املطبــخ كذلــك مــواد التنظيــف 

واألدوات الالزمــة )مثــل املكنســة واملمســحة والســطل(. وقد اشــرتيت كل هــذه األدوات 

مــن الســوق املحليــة بأفضــل األســعار. وأخــري ُخزّنــت يف املطبــخ أدوات التدبــري املنــزيل 

)صنــدوق األدوات ومثقبــة كهربائيــة و شــاحن ضاغــط املكيـّـف(.

الجدول السادس- تجهيزات املطبخ

األثاث 
واالكسسوارات

 خزائن وأدوات تنضيد

طاولة صغرية من البالستيك

كرايس من البالستيك )4(

أثاث للتنضيد من البالستيك

غطاء طاولة وسجادة وستار

األجهزة املنزلية

موقد غاز يحتوي عى أربع شعالت وفرن

ثالجة ذات بابني سعة 360 لرتا

آلة لغسيل املالبس )7 كلغ(

شّفاطة الهواء

فرن املوجات الصغرية 

آلة كهربائية لتحضري القهوة و 6 فناجني

روبوت املطبخ من نوع مولينكس

مخفقة البيض

كسكاس 
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 أدوات الطبخ

قدور )5 أحجام(

طناجر )3 أحجام(

مقلبات )حجامن(

قدر ضغط  

فرن إلعداد الخبز 

أطباق للفرن )3 أحجام(

طبق إلعداد الطاجني

برّاد شاي 

قارورة للتخزين )5 لرتات(

أطباق طاولة للضيوف )12 شخصا و 36 شخصا(

أواين

خزانة ترصيف للضيوف )12 شخصا و 36 شخصا(

أطباق الطاولة لالستعامل اليومي )12 قطعة(

أدوات أكل لالستعامل اليومي )12 قطعة(

كؤوس لــ)الشاي والقهوة والعصري واملاء( 12 كأسا

زبديات /أطباق سلطة )3 من البالستيك و3 من البلور، و3 
من اإلنوكس(

أطباق من اإلنوكس )ثالثة أحجام(

علب كبرية للحفظ والتخزين

مكنسة وممسحة ودلو 

التدبري املنزيل 
والصيانة

  مواد تنظيف

لوازم مختلفة للتنظيف )خرق مسح...(

صندوق أدوات ومثقبة كهربائية

شاحن ضاغط املكيّف
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3.5 تجهيزات الغرف:

أُعّدت الغرفة لتحّقق ثالث وظائف أساسية:

ضامن نوم مريح	 

التمكن من توضيب املالبس 	 

ارتداء املالبس الثياب او نزعها قبل النوم.	 

غرفة مخصصة للوالدين:

يف غرفــة الوالديــن يشــتمل األثــاث عــى رسيــر لشــخصني وخزانــة لتوضيــب الثيــاب 

ــه والهاتــف املحمــول،  وطاولتــني جانبيتــني لوضــع مصبــاح أو أدوات مختلفــة )مثــل املنبّ

ــار  ــة تجميــل للمــرأة وشــامعة للمالبــس. وقــد اُشــرتيت كل هــذه املــواد مــن نّج وطاول

ــنني. ــر س ــا ع ــدة صالحيته ــغ م ــّي وتبل الح

وتكّمــل هــذه التجهيــزات لــوازم أخــرى )مثــل الســجاد والســتائر واملصبــاح الليــيل والتحــف( 

وقــد اشــرتيت مــن ســوق الحــّي. 

ألّحــت مجموعــات التوافــق بالنســبة إىل لــوازم النــوم عــى أن تكــون الحشــيّة مريحــة لضــامن 

نــوم هنــيء. وقــد كانــت املناقشــات خاصــة حــول جــودة الحشــايا وعــدد مــرّات تجديدهــا. 

ثــم اختــارت املجموعــات أخــريا حشــيّة )برمافليكــس( )صالحــة للشــتاء وللصيــف( وأكــدوا 

ــدة  ــك امل ــاء تل ــا بانقض ــد صالحيته ــا تفق ــنوات، ألنه ــس س ــا كل خم ــى رضورة تجديده ع

وهــو مــا ينطبــق عــى األرًِسًِة والوســائد واألغطيــة.
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غرفة األبوين

أثاث

رسير يتسع لشخصني

خزانة

طاولة رسير جانبية

منضدة الزينة

مشجب

كامليات
سجاد،ستائر،مصباح رسيري،ثريا وديكور

الفراش وأغطية 
الرسير

حشايا

4 وسائد

2 أغطية

عدد 2 مفارش واحدة للشتاء و واحدة للصيف

5 مالءات

غرفة األطفال

األثاث

رسير لشخص واحد

خزانة

طاولة رسير جانبية

مكتب وكريس

منضدة زينة للفتاة

اكسسوارات )ثريا ، ستارة ، ساعة ، سجاد ، وبعض الديكور 
البسيط(

بياضات الرسير

حشايا

وسادة 

لحاف

مالءات
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4.5 تجهيزات دورة املياه:

يتكــون األثــاث يف دورة امليــاه أساســا مــن خزانــة اشــرتيت مــن نجار الحــّي يدوم اســتعاملها 

عــر ســنني وكذلــك عــى مــرآة ولــوازم أخــرى )مثــل بســاط األرضيــة ومحمــل املناشــف 

وســلّة القاممــة وســتار الحــامم(

ومــن املفــرتض بالنســبة للنظافــة الشــخصية/الحامم يجــب أن يتوفــر لــكل فــرد مــن 

ــاز اســتحامم ومعطــف االســتحامم و زوج مــن نعــال الحــامم  أفــراد العائلــة مناشــف وقّف

ــك. ــبية كذل الخش

أثاث و 
إكسسوارات

دوالب

  سجاد أريض

مرآة

رف منشفة، ستائر للدش، سلة مهمالت

املالبس

مناشف من الحجم الصغري واملتوسط والكبري

قفازات الحامم

ارواب الحامم

صنادل الحامم

 

6.وسائل النقل:

عــربت املجموعــات تلقائيــا عــن التدهــور الكبــري لوســائل النقــل العمومــي يف تونــس 

الكــربى.

كــام أشــارت النســاء إىل التحــرّش الجنــي الــذي يتعرّضــن لــه يف وســائل النقــل الجامعــي 

ــه أحــد  ومــا يولــده مــن خــوف. وميكــن اختــزال هــذه االنطباعــات الســلبية جــدا فيــام قال

املشــاركني:

»ال يجب أن أصطحب أحد ضيويف إىل منزيل باستعامل النقل العمومي«.

يف هــذه الوضعيــات، قــّدرت املجموعــات أّن امتــالك ســيارة هــو أمــر رضوري ليتمكــن 

ــن  ــدة ع ــت بعي ــدارس إذا كان ــم إىل امل ــوا أبناءه ــم ولريافق ــاب إىل عمله ــن الذه ــار م الكب

مقــرات العمــل. كــام تصلــح الســيارة لقضــاء الحاجيــات العائليــة خــالل آخــر األســبوع 

واالصطيــاف أثنــاء العطلــة.
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وقــد قــّدرت املجموعــات، بالنســبة إىل نــوع الســيارة، أن ســيارة صغــرية )ذات 4 خيــول مــن 

نــوع« ســرتوانC3/»3( مســتعملة )بــني 5 ســنوات و8 ســنوات( ميكــن أن تفــي بالغــرض. 

وركّــزت النقاشــات عــى مصاريــف البنزيــن والصيانــة. وتــم التوافــق أخــريا حــول مســافات 

قصــرية نســبيا بالنظــر للمعــدالت العاديــة العامــة، أي يف حــدود عــرة آالف كــم يف 

الســنة. إالّ أن املجموعــات رأت أن أحــد األبويــن )املــرأة ضمنيــا يف الغالــب( عليهــا أن تلجــأ 

إىل ســيارة أجــرة مرّتــني يف األســبوع بــني مقــر العمــل واملنــزل للتنقــل أو لزيــارة االهــل 

)مببلــغ قــدره 10 د.ت تقريبــا( لضــامن العــودة باكــرا إىل املنــزل أو للبقــاء مــع األطفــال. 

7. الرتفيه والحياة االجتامعية

ــذاء ال  ــل الغ ــية مث ــات األساس ــة بالرضوري ــات املرتبط ــض االحتياج ــوع بع ــرح موض إن ط

يعنــي تغييــب البعــد االجتامعــي، إذ يتجــى هــذا البعــد مــن خــالل األنشــطة الثقافيــة التــي 

تتصــل بوجــوه االســتجابة لتلــك االحتياجــات. فالحاجــة إىل اإلعــالم والتواصــل يتنــزل ضمــن 

الحاجــة إىل املشــاركة يف الحيــاة االجتامعيــة، وهــو مــا يؤكــد أن البعــد االجتامعــي حــارض 

بالفعــل وإن بدرجــات متفاوتــة يف مختلــف عنــارص الســلع والخدمــات.

ــْدَرَج يف هــذه الســلة جملــة مــن  ومــع ذلــك، قــدرت املجموعــات أنــه مــن الــرضوري أن تُ

املــوارد التــي ســتمكن مــن تلبيــة احتياجــات خصوصيــة ميكــن أن تدخــل عمومــا يف خانــة 

األنشــطة الرتفيهيــة، مثــل:

األنشطة الرياضية أو الثقافية	 

الوجبات التي تُتََناَوُل خارج املنزل	 

اإلجازات والزيارات العائلية	 

الهدايا خالل املناسبات االستثنائية.	 

الحياة االجتامعية اليومية والنزهات واألنشطة

ــع  ــش م ــا بالتعاي ــا خاّص ــاء اهتامم ــري اآلب ــرضوري أن يع ــن ال ــه م ــات أن ــربت املجموع اعت

األجــوار وذلــك بالــرتّدد عــى مقهــى الحــي: مثــال، يذهــب فــوزي إىل هنــاك يوميًــا ليحتــي 

قهوتــه ومــرة يف األســبوع للعــب الــورق. بينــام تــرتدد فوزيــة عــى املقهــى عرضيــا )مرتــني 

يف الشــهر(.
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ــاط  ــة نش ــة ملامرس ــراد األرسة الفرص ــاَح ألف ــب أن تُتَ ــه يج ــات أن ــع املجموع ــربت جمي اعت

ــن  ــح ع ــرد إىل »الرتوي ــة الف ــط حاج ــايض ال فق ــاط الري ــذا النش ــي ه ــايف. يلبّ ــايض أو ثق ري

النفــس« والحفــاظ عــى الصحــة، بــل أيًضــا الحاجــة إىل توطيــد بعــض العالقــات االجتامعية. 

وقــد انطلقــت هــذه املجموعــات، يف تحديدهــا للميزانيــة املتوقّعــة لهــذه األنشــطة مــن 

ــغ  ــاء مببل ــريان واألصدق ــع الج ــبوعيا م ــوزي( أس ــاهم الرجل)ف ــث يس ــددة، حي ــة مح أمثل

يــرتاوح بــني 5 و 7 دنانــري 4الســتئجار ملعــب ملامرســة كــرة القــدم كــام تشــرتك كل مــن 

ــار  ــدر ب 25 دين ــة تُق ــة بتكلف ــاب رياضي ــة ألع ــلمى( يف قاع ــة )س ــة( والطفل ــرأة )فوزي امل

لــكل منهــام.

ناقشــت املجموعــات كذلــك إمكانيــة ارتيــاد الفتــاة لنــاٍد مخّصــص للفنــون بــدالً مــن الذهــاب 

إىل قاعــة رياضيــة، لكنهــا اســتبعدت إمكانيــة الجمــع بــني النشــاطني. أمــا بالنســبة 

ــة. ــة هوائي ــك دراج ــو ميتل ــف، فه ليوس

تهــدف النزهــات الثقافيــة والرتفيهيــة اىل تحقيــق فائــدة معرفيــة وتثقيفيــة وتكــون يف 

معظمهــا يف اإلطــار العائــيل:

السينام أو املرسح )مرتني سنويا(	 

حفلة موسيقية )3 مرات يف السنة، اثنتني منهام مجانًا(	 

تناول وجبات الطعام خارج املنزل )مرة واحدة شهريا(	 

نزهة شاطئية خالل فصل الصيف )مرتني أسبوعيا(	 

بالنســبة إىل ســلمى، افرتضــت املجموعــات أيًضــا ارتيــاد مطعــم شــهريا صحبــة أصدقائها. 

أمــا بالنســبة للرجــل البالــغ )فــوزي(، فيمكنــه القيــام بنزهــة شــهرية إضافيــة لحضــور مبــاراة 

كــرة قــدم مــع األقــارب )تــرتاوح تكلفــة التذكــرة الواحــدة بــني 15 دينــارا و 20 دينــارا(.

الُعطل

يتمتــع كل مــن الفرديــن البالغــني يف األرسة إذا كانــا نشــطني بإجــازة ملــدة أربعــة أســابيع، 

يقضيــان معظمهــا يف املنــزل ويتمثــل نشــاطهام الرئيــي خــالل هــذه الفــرتة الزمنيــة يف 

اصطحــاب األطفــال إىل الشــاطئ. خــالل هــذه االجــازات، أجمعــت املجموعــات عــى رضورة 

أن تتمكــن األرسة مــن الظفــر بعطلــة ملــدة أســبوع خــارج املنــزل. متحــور النقاش أساســا 

ــاركني  ــض املش ــبوع. بع ــك األس ــالل ذل ــا خ ــيتم اختياره ــي س ــة الت ــص اإلقام ــول خصائ ح

ــة  ــة قراب ــار يســاهم يف دفع ــغ 70 دين ــدم ملــدة ســاعتني يبل ــة كــرة الق ــب ملامرس ــن كــراء ملع 4 قــدر املشــاركون أن مث
ــا. خمســة عــرة العب
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تحــدث عــن اســتئجار بًْنًغــٍل )bungalow(، بينــام أشــار البعــض اآلخــر إىل إمكانيــة اإلقامــة 

يف فنــدق رشط أن تتكفــل التعاونيــة بتغطيــة جــزء مــن تكاليــف اإلقامــة ألحــد البالغــني.

ــث مل  ــق البح ــار أن فري ــة باعتب ــذه النقط ــول ه ــايئ ح ــتنتاج نه ــاش إىل اس ــص النق مل يخل

تقــدم للمشــاركني معلومــات إضافيــة )خاصــة حــول التكلفــة( مــن شــأنها أن تســمح لهــم 

بتكويــن حكــم أكــر حســام حــول املســتوى االدىن املقبــول مــن اإلقامــة املربمجــة خــالل 

ــات األكل يف  ــاول وجب ــدل تن ــول مع ــرى ح ــات أخ ــورت نقاش ــاله. متح ــورة أع ــرتة املذك الف

املطاعــم خــالل هــذا األســبوع وأشــارت املجموعــات األوىل إىل إمكانيــة تنــاول جميــع 

ــزيل  ــل املن ــبء العم ــف ع ــاهم يف تخفي ــه يس ــيام أنّ ــم ، ال س ــا يف املطاع ــات تقريبً الوجب

اليومــي عــى فوزيــة. لكــن املحصلــة النهائيــة لنقــاش املشــاركني اســتبعدت هــذا الخيــار.

أخــريًا، افرتضــت املجموعــات أيًضــا زيــارة ســنوية ملــدة ثــالث أيام ملســقط الــرأس تتطلّب 

بدورهــا تكاليــف الزمــة لتوفــري الهدايــا التــي يتوجــب تقدميهــا لأهــل بهــذه املناســبة 

واملصاريــف األخــرى التــي يتطلبهــا ذلــك. وقــد أفضــت محاولــة تحديــد قيمتهــا املاليــة إىل 

تقديــرات متباينــة بــني املجموعــات.

الدعوات وأعياد امليالد والهدايا

يقــوم األطفــال بدعــوة األصدقــاء لحضــور أعيــاد ميالدهــم )تقــدر امليزانيــة الالزمــة لــراء 

ــاد  ــار ( كــام يتــم دعوتهــم بدورهــم  إىل أعي ــات و الديكــور ب 100 دين ــات واملروب الحلوي

ميــالد أصدقائهــم ) تبلــغ ميزانيــة الهديــة 30 دينــاًرا لــكل طفــل(.

عمومــا، تقــدم األرسة هديــة لــكل فــرد مــن أفرادهــا عــالوة عــى هديتــني إضافيتــني 

ــة  ــد األدىن للميزاني ــدر الح ــد زواج(. يق ــبة عي ــرى مبناس ــد األم واألخ ــبة عي ــدة مبناس )واح

ــغ  ــب مبال ــا تتطلّ ــاركني أنّه ــض املش ــار. رأى بع ــا ب 20 دين ــذه الهداي ــن ه ــة م ــكل هدي ل

ــك. ــأن ذل ــم بش ــراًرا حاس ــه إىل ق ــات مل تنت ــن املجموع ــرب، لك أك

ــاة  ــة حــول وجــوب تقديــم مــروف جيــب للفت أخــريًا، أجــرت املجموعــات نقاشــات مطول

ــب،  ــروف الجي ــة م ــد قيم ــن تحدي ــات م ــت النقاش ــه. وانطلق ــدم تقدمي ــلمى( أو ع )س

واعتــرب بعــض املشــاركني أنــه ميكــن أن يكــون يف حــدود املبلــغ الــذي يُفــرتض أن تنفقــه 

الفتــاة لتلبيــة احتياجاتهــا اليوميــة )نســخ وثائــق، سندويشــات، الــخ...(و أفــى النقــاش 

ــا  ــا مطلق ــاة ترّف ــه الفت ــرّف في ــدد تت ــغ مح ــق مببل ــألة تتعل ــى أن املس ــاق ع إىل االتف

ــة، توصلــت آخــر حلقــات النقــاش إىل توافــق يف اآلراء  تحــت كامــل مســؤوليتها. يف النهاي

ــاًرا يف األســبوع. ــاة مبــروف جيــب يقــدر ب 15 دين ــع الفت حــول رضورة متتي
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8. الصحة

لتحديد االحتياجات الصحية، ركزت النقاشات الجامعية عى ثالث نقاط:

سلة العالج لكل فرد من أفراد األرسة	 

تعريف طبيعة الرعاية الالزمة	 

حدود الحاجة إىل تأمني إضايف )تعاوين(.	 

ــب  ــل إىل طبي ــن املراح ــة م ــات يف كل مرحل ــج النقاش ــال نتائ ــم إرس ــابقا، ت ــا س ــام أرشن ك

خبــري قــام بتقديــم تعليقاتــه الخاصــة عــى هــذه النتائــج. وهــو مــا أّدى إىل تحقيــق درجــة 

عاليــة مــن اإلجــامع النهــايئ.

سلة العالج

اىل  باإلضافــة  العيــادات  عــدد  ناقشــت املجموعــات  العــالج،  تحديــد ســلة  أجــل  مــن 

ــة  ــوا ميزاني ــام خصص ــا. ك ــام به ــن القي ــراد األرسة م ــن أف ــب أن يتمك ــي يج ــات الت الفحوص

تغطــي تكاليــف رشاء األدويــة.

العيادات

فيــام يتعلــق بعيــادات الطــب العــام، اعتــربت املجموعــات أن عددهــا يجــب أن يكــون 

ــض  ــارت بع ــن(. وأث ــال و2 للوالدي ــاء )3 لأطف ــة باآلب ــال مقارن ــبة لأطف ــالً بالنس ــى قلي أع

ــال  ــر قلي ــادات أك ــنوات( بعي ــف، 8 س ــر )يوس ــل األصغ ــع الطف ــات رضورة متت املجموع

ــا  ــر منه ــرض أك ــو ُمع ــة وه ــه هش ــا( ألن صحت ــلمى، 14 عاًم ــربى )س ــه الك ــة بأخت مقارن

بالنســبة  أدىن  كحــد  ســنوية  عيــادات   3 عــى  املشــاركون  اتفــق  العــدوى.  ملخاطــر 

لأطفــال و2 بالنســبة للوالديــن.

أمــا بالنســبة لعيــادات طــب االختصــاص، اعتــربت املجموعــات أن كل فرد من أفــراد األرسة 

ــاركون  ــرب املش ــنان. واعت ــب األس ــل لطبي ــى األق ــدة ع ــادة واح ــى عي ــل ع ــب أن يحص يج

أيًضــا أنــه بالنســبة للبالغــة )فوزيــة(، فــإن عــدد عيــادات طبيــب االســنان أكــرب مــن غريهــا 

ــة تتعلــق باألســنان أكــر مــن  )3( ألن النســاء الــاليئ أنجــنب أطفــاال يعانــني مشــاكل صحيّ

باقــي البالغــني. تــم التحقــق مــن صحــة هــذه االســتنتاج مــن قبــل الطبيــب الخبــري.

أخريًا ، حددت املجموعات أيًضا احتياجات خصوصية:

عيادة طب النساء )فوزية، مبعدل مرتني يف السنة(.	 



57

إستشــارة يف أمــراض التهــاب املفاصــل )الروماتيــزم( )فــوزي مبعــدل مــرة واحــدة يف 	 

السنة(.

فحوص طبّية:

حــددت املجموعــات صنفــني مــن االحتياجــات، األوىل تتعلــق بتحاليــل الــدم والثانيــة 

بالتقــيّص. بالنســبة الختبــارات الــدم، اعتــربوا أن الفحــص الســنوي البســيط رضوري لــكل 

طفــل وأن فحًصــا أكــر شــموال رضوري بالنســبة للبالغــني. تــم صياغــة املحتــوى الدقيــق 

لهــذه التحاليــل مــن قبــل الخبــري الطبــي.

تــم تحديــد عديــد الفحوصــات الالزمــة بالنســبة للبالغــني، خاصــة للكشــف عــن أنــواع 

املختلفــة: الرسطــان 

بالنسبة للرجال البالغني: رسطان القولون	 

أما بالنسبة للنساء البالغات: رسطان عنق الرحم ورسطان الثدي )املاموجرام(.	 

األدوية

ــاًرا لتأمــني  ــه يجــب أن يُرصــد ســنويا مبلــغ جمــيّل بقيمــة 500 دين قــدرت املجموعــات أن

ــراد األرسة. ــع أف ــة لجمي ــن األدوي ــات م االحتياج

احتياجات أخرى

ــه  ــى وج ــون، وع ــة بالعي ــة خاص ــة إىل رعاي ــن الحاج ــوي ع ــكل عف ــات بش ــت املجموع تحدث

الخصــوص، الحاجــة إىل نظــارات طبيــة. تنــدرج هــذه الحاجــة عــى األرجــح يف حــدود 

الفرضيــة العامــة التــي تســتبعد االحتياجــات الصحيــة املتعلقــة باألمــراض املزمنــة. مــع 

ــدا  ــخصا واح ــة« ألن ش ــة »خصوصي ــذه الحاج ــدو ه ــي، ال تب ــوذج التون ــي األمن ــك، فف ذل

مــن بــني اثنــني يعــاين مشــاكل يف البــر )املعهــد الوطنــي للصحــة العموميــة، 2019( 

ــر بالفعــل أكــر  ــات الب ــذه الظاهــرة خاصــة بتونــس إذ تعتــرب اضطراب وال يبــدو أن ه

ــتطالعات  ــر االس ــال، تُظه ــبيل املث ــى س ــا، ع ــي فرنس ــيوًعا. فف ــّواس ش ــات الح اضطراب

أن ســبعة مــن كل عــرة بالغــني يضعــون نظــارات أو عدســات الصقــة )ادارة البحــوث 

ــية، 2014(. ــة الفرنس ــن والصح ــوزارة التضام ــة ل ــاء التابع ــم واإلحص ــات والتقيي والدراس

يف ظــل هــذه الظــروف، قّدر املشــاركون أن الحاجــة اىل تلبية هذا الجانــب الصحي الخصويص 

تخــص الكهــل والطفــل عــى حــد الســواء. وبشــكل ملمــوس، تتأكـّـد الحاجــة إىل رضورة وضع 

النظــارات بالنســبة للكهــل والطفــل دون تحديد جنس الشــخص البالــغ أو الطفل.
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ــه يجــب تغيــري العدســات  أمــا فيــام يتعلــق بوتــرية تغيــري النظــارات، رأت املجموعــات أن

مــرة كل عامــني ، للبالغــني واألطفــال عــى حــد ســواء ، األمــر الــذي يتطلــب يف املتوســط   

استشــارة طبيــب العيــون كل ســنتني للشــخص الواحــد يف األرسة )أي يف املتوســط   

استشــارة طبيــب عيــون مــرّة واحــدة يف الســنة للعائلة(.أمــا بالنســبة لإلطار ، فقــد اعتربوا 

أنــه يجــب تغيــريه كل 4 ســنوات للبالغــني وكل عامــني لأطفــال تبعــا لنمــو جســم الطفــل.

سلة الرعاية الدنيا

تم تلخيص قامئة بخدمات الرعاية التي أفرزتها نقاشات املجموعة يف الجدول عدد 9.

ــة  ــتثناء البالغ ــرة، باس ــن م ــدل عري ــاوي مبع ــب بالتس ــة الطبي ــراد العائل ــري اف يستش

ــة(. يبــدو مــن خــالل الجــدول التــايل أن العــدد االستشــارات أعــى بالنســبة للرجــل  )فوزيّ

ــادة  ــام لعي ــة حاجته ــلمى( نتيج ــة )س ــة باملراهق ــف( مقارن ــي )يوس ــوزي( والصب ــغ )ف البال

ــكل  ــات بش ــاء البالغ ــارات للنس ــن االستش ــع م ــدد املرتف ــزى الع ــام يُع ــون ك ــب العي ط

ــنان(. ــب أس ــاء، طبي ــب نس ــة )طبي ــات خصوصي ــود احتياج ــايس إىل وج أس

جدول رقم 9 - سلة الرعاية ومعّدالت االستهالك السنوي

العائلةسلمىيوسففوزيةفوزي 

االستشارات

223310طب عام

أخصايئ أمراض 
الروماتيزم

1   1

1 0,5 0,5أخصايئ طب العيون

2  2 أخصايئ طب النساء

13116اخصايئ طب االسنان

4,574,54020املجموع

تحاليل الدم

11114أخذ العينات الوريدية

2  11سكر الدم

2  11الكرياتينني

2  11الكولسرتول
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2  11الدهون الثالثية

11114تعداد الدم الكامل

2  11ترانساميناز

تحاليل فحص الرسطان

0,5   0,5القولون

0,5  0,5 عنق الرحم

0,2  0,2 الثدي

االدوية، مظروف بقيمة 500 دينار سنويا لفائدة العائلة الواحدة

النظارات
زوج مــن النظــارات لفائــدة البالــغ: تغيــري العدســات كل ســنتني، و اإلطــار كل 

4 ســنوات.
ــنتني، و  ــات كل س ــري العدس ــل: تغي ــدة الطف ــارات لفائ ــن النظ ــد م زوج واح

ــنتني. ــار كل س اإلط
تكلفة اإلطار: 120 ديناًرا - تكلفة العدسات: 60 ديناًرا.

 

نظام الرعاية الصحية وتغطية مصاريفها

أجمــع املشــاركون عــى رضورة االنخــراط يف منظومــة طبيــب العائلــة يف إطــار نظــام 

ــة. وأشــار العديــد أنهــم اضطــروا إىل ذلــك، فقــد كان بودهــم لــو انخرطــوا  الرعايــة الصحيّ

يف منظومــة الصحــة العموميــة. ولكــن، يف الوقــت الراهــن، يبــدو أن الخدمــة العموميــة 

تدهــورت كثــريا. تتمظهــر رداءة هــذه الخدمــات جزئيــاً يف طــول أوقــات االنتظــار، ســواء 

ــد  ــال املواعي ــوا »أّن آج ــه. وأضاف ــد زيارت ــب أو عن ــع الطبي ــد م ــد موع ــة تحدي ــد محاول عن

طويلــة جــدا كــام يســتهلك التنقــل للمستشــفى يومــا كامــال وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي 

ــة«. ــدات مهني إىل تعقي

 تحــدث املشــاركون أيضــا عــى رضورة الثقــة املتبادلــة مــع الطبيــب الــذي يجــب أن يكــون 

ــن  ــرة ع ــم فك ــت لديه ــام ليس ــاع الع ــاء القط ــة. »فأطبّ ــي للعائل ــف الطب ــى املل ــا ع مطلع

ملفــات مرضاهــم كــام يوجــد، يف بعــض الحــاالت، »عــزوف عــن اإلنصــات للمــرىض«.

كل هــذه الرباهــني تصــب يف رضورة وجــود خدمــة طبيــة خاصــة للتأكــد مــن الحــد االدىن 

مــن الجــودة الطبيــة.

 كــام اكــدت املجموعــات عــى رضورة أن تتمتــع األرسة بتأمــني إضــايف لتكــون قــادرة 

 )CNAM( عــى تحمــل النفقــات التــي ال يغطيهــا الصنــدوق الوطنــي للتأمــني عــى املــرض
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ــرر  ــة. ب ــدالت الفعلي ــا واملع ــق عليه ــداد املتف ــدالت الس ــني مع ــوة ب ــق اله ــرا لتعم نظ

املشــاركون هــذا االختيــار أيضــا برغبتهــم يف التمتــع برعايــة أفضــل ال ســيام يف حــال 

التعقيــدات الصحيــة الخطــرية. بالنســبة لتحديــد هــذا التأمــني اإلضــايف، قــررت مجموعــة 

ــدى  ــة ل ــل ثق ــارا وح ــر انتش ــا أك ــا أنه ــم، طامل ــة للتعلي ــة الوطني ــار التعاوني ــث اختي البح

ــام. ــرأي الع ال

9. االحتياجات الخاصة بتعليم األطفال

ناقشــت املجموعــات أن احتياجــات األطفــال املدرســية )مجموعــة اللــوازم املدرســيّة التــي 

ــث  ــة البح ــدد مجموع ــاّص ومل تح ــوع خ ــن ن ــات م ــرتض نفق ــم( تف ــلة التعلي ــف يف س تُصن

تكلفتهــا، كــام ناقشــت املجموعــات بأكــر عمــق جملــة مــن االحتياجــات االخــرى تتعلــق 

ــة األطفــال والــدروس الخصوصيــة والرحــالت املدرســية. برعاي

أكــدت املجموعــات عــى رضورة توفــري الحضانــة املدرســية لــكال الطفلــني، ســواء خــالل 

ــة  ــر األمني ــا للمخاط ــك أساس ــاركون ذل ــزو املش ــية. ويع ــة أو األساس ــة االبتدائي املرحل

الــذي قــد يواجهــا األطفــال خــارج املدرســة باإلضافــة إىل حاجــة كليهــام إىل البقــاء يف بيئــة 

آمنــة خــالل وقــت الغــداء. قــدرت املجموعــات تكلفــة الحضانــة بـــ 100 دينــار شــهريًا لــكل 

طفــل. وال تتطلّــب هــذه الخدمــة تكلفــة إضافيــة، طاملــا أن األطفــال يجلبــون وجبــة طعــام 

منزليــة. وقــدرت املجموعــات أن األطفــال يجــب أن يســتفيدوا مــن هــذه الرعايــة اليوميــة 

طيلــة 10 أشــهر يف الســنة.

عــربت املجموعــات بشــكل عفــوي عــن حاجــة الِطْفلًــني إىل دروس خصوصيــة. ففــي 

املرحلــة االبتدائيــة، ميكــن أن يكتفــي الطفــل بــدرس خصــويص واحــد يهــدف بشــكل 

أســايس ملســاعدته عــى إنجــاز واجباتــه املنزليــة ويتطلــب مبلغــا قــدره 30 دينــاًرا شــهريًا 

ملــدة 9 أشــهر يف الســنة الواحــدة. أمــا بالنســبة للمراهقــة، أعطــت املجموعــات أكــر 

أهميــة لهــذه الحاجــة العتقادهــا أن دروس الفصــل الرســمي ليســت كافيــة لتحصيــل 

مــادة معرفيــة جيــدة. وبالتــايل، فقــد اعتــربوا أن املراهــق يجــب أن يواظــب عــى دروًس 

خصوصيــة يف مادتــني عــى األقــل خــالل املوســم الــدرايس الواحــد )9 أشــهر يف الســنة 

ــدرت النفقــات ب 50 دينــارا شــهريا لــكل مــادة تُــدرس. الواحــدة( وقــد قُ

أخــريًا، أكــدت املجموعــات عــى رضورة أن يتمكــن كل طفــل مــن االنتفــاع برحلــة مدرســية 

مــرة واحــدة يف الســنة مقابــل 30 دينــار كســعر موحــد. تجــدر اإلشــارة إىل أن املجموعــات 

ــرضورة  ــر ب ــق األم ــا يتعل ــها عندم ــرض نفس ــي تف ــة الت ــذه الحاج ــة ه ــكك يف أهميّ مل تش

تفــادي التقزيــم عنــد األطفــال أو الشــعور باالســتبعاد مــن املحيــط املــدريس.
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جدول 10: حضانة مدرسية ودروس خصوصية و رحالت مدرسية )بالدينار(

السعر  
االجاميل

التكلفة ترددالكمية
الشهرية

حضانة مدرسية

1083.3 أشهر/100.0112يوسف

1083.3 أشهر/100.0112سلمى

دروس خصوصية

922.5 أشهر/30.0112يوسف

975.0 أشهر/50.0212سلمى

رحالت مدرسية

12.5/ سنة30.01يوسف

12.5/ سنة30.01سلمى

 

مجموع ميزانية التعليم )حضانة مدرسية و دروس خصوصية 
و رحالت مدرسية(

269.2

 





الفصل 3

ميزانية الكرامة: العنارص التقييمية
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الفصل 3

ميزانية الكرامة: العنارص التقييمية

أيــدت مناقشــات مجموعــات التوافــق صحــة املحتــوى التفصيــيل للســلة الدنيــا مــن املــواد 

ــر  ــات توات ــددت املجموع ــة. وقــد ح ــية الئق ــري ظــروف معيش ــة لتوف ــات الرضوري والخدم

اســتهالك املكونــات املختلفــة للســلة ومســتوى جودتهــا.

وعــى هــذا األســاس، متكــن فريــق البحــث مــن تحديــد مبلــغ الحــد األدىن مــن امليزانيــة 

الــرضوري للعائلــة األمنــوذج )زوجــان وطفــالن( يف تونــس الكــربى للحصــول عــى ظــروف 

معيشــية الئقــة. وقــد تــم تقديــر الكلفــة عــى أســاس أســعار الســوق خــالل النصــف األول 

مــن ســنة 2019 ومل تأخــذ بعــني االعتبــار تذبــذب األســعار منــذ ذلــك التاريــخ.

ــذه  ــم ه ــن تعمي ــن املمك ــن م ــوذج، مل يك ــروع األمن ــذا امل ــوارد ه ــة م ــرا ملحدودي نظ

التكلفــة عــى كل مكونــات امليزانيــة، لــذا اقتــرت عــى املكونــات املهمــة: الســكن 

والغــذاء، والنقــل، والصحــة، والرتبيــة. انطالقــا مــن عنــارص التكلفــة الجزئيــة، وقــع ترتيــب 

الدخــل اإلجــاميل للعائلــة التــي متــت دراســته مــن خــالل تقديــر املكونــات األخــرى )غــري 

ــتهالك األرسي. ــل واالس ــول الدخ ــح ح ــادر املس ــتنادا إىل مص ــة( اس ــّددة يف الدراس مح

1.تقييم الكلفة الكاملة لبعض مكونات امليزانية

تغطــي مقــدرات الســكن والغــذاء والنقــل والصحــة مجمــل الحاجيــات التــي حددتهــا 

املجموعــات املتفقــة فيــام بينهــا. بالنســبة للتعليــم، مل تؤخــذ بعــني االعتبــار مصاريــف 

اللــوازم املدرســية نظــرا ألنهــا متثــل جــزءا ضئيــال مــن إجــاميل املصاريــف ولذلــك ميكــن 

ــتوفاة. ــبه مس ــا ش اعتباره

السكن

ر معلــوم الكــراء  يحتــوي هــذا الفصــل أساســا معلــوم الكــراء والطاقــة واملحروقــات. قُــــدِّ

ــا  ــي حددته ــات الت ــب املواصف ــكن حس ــة بالس ــات الخاّص ــات اإلعالن ــع مئ ــن جم ــا م انطالق

مجموعــات التوافــق يف تونــس الكــربى خــالل الفــرتة املمتــدة مــن فيفــري اىل مــاي 2019 

.)4 )انظــر امللحــق 

بعــد اســتبعاد املعاليــم القصــوى )أكــر مــن 1000 دينــار شــهريا(، أمكننــا توزيــع تكلفــة 

الكــراء و اســتخراج بعــض األســعار املميــزة )جــدول 11(.
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مميــزات توزيــع تكاليــف الكــراء )قاعــة جلــوس و 3 غــرف بتونــس الكــربى مــن فيفــري 

إىل مــاي 2019(

معلوم الكراء )دينار/ شهر( 

603املعدل

600الوسيط

500الربع األول

450العرش االول

املصدر: قراءات من موقع تونس لإلعالن )فيفري – ماي 2019(

ــا مــن  ــذي يبــدو قريب ــات املقرتحــة، وال ــق البحــث أن معــدل الكــراء يف اإلعالن اعتــرب فري

متوســط قيمــة الكــراء، ال يقــدم مــؤرشات واضحــة تتــالءم مــع إمكانيــات عائلــة متواضعــة. 

 Premier يف دراســة رائــدة باململكــة املتحــدة، ارتكــز الباحثــون عــى قيمــة الربــع األول

quartile5 تقديــر معلــوم الكــراء. أمــا يف هــذه الدراســة النموذجيــة، ونظــرا لطبيعــة 

مصــدر املعطيــات، فقــد اعتــرب الباحثــون أن عــروض الكــراء يف تونــس ال ميكــن أن تكــون 

محــددة لقيمتــه ألن بعــض األرس تلجــأ إىل طــرق أخــرى )معلقــات أو البحــث بشــكل 

مبــارش( لــذا تقــرر االعتــامد عــى العــر األول )أعــى ســعر ل 10% مــن معاليــم الكــراء 

األكــر انخفاضــا( أي مــا يعــادل 450 دينــارا شــهريا. هــذا االختيــار صــادق عليه املشــاركون 

ــرى  ــف أخ ــراء مصاري ــوم الك ــاف إىل معل ــق. تُض ــات التواف ــة ملجموع ــة النهائي يف املرحل

مثــل اســتهالك املــاء والكهربــاء. وتًُحــدد قيمــة هــذه املصاريــف حســب مســح امليزانيــة 

ــش األرس. ــتوى عي ــية و مس الخامس

)املــاء  والطاقــة  بالوقــود  الخاصــة  النفقــات  نســبة  متثــل  الكــربى،  لتونــس  بالنســبة 

والكهربــاء و الغــاز( و نفقــات اإليجــار 26 % يف ســنة 2015 لذلــك رفعنــا يف معلــوم الكــراء 

ليصبــح يف حــدود 567 دينــارا.

هــذه امليزانيــة متثــل التقديــر األدىن للســكن األرسي نظــرا لكونــه ال يأخــذ بعــني االعتبــار 

رضيبــة اإليجــار الســنوية ومصاريــف الصيانــة العاديــة للمســكن.

التغذية

ُحــددت ميزانيــة التغذيــة باحتســاب حجــم االســتهالك للمــواد الغذائيــة و وفقــا للمــؤرشات 

املقدمــة مــن طــرف املجموعــات و مــن خــالل تواتــر اســتهالك مختلــف املــواد الغذائيــة 

5  متثل قيمة الربع األول معلوم الكراء األعى من ال %25 من معاليم الكراء الدنيا.
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الغــذايئ  والنمــط  املالمئــة  العامليــة  الغذائيــة  النصائــح  االعتبــار  بعــني  األخــذ  مــع 

ــن: ــب مصدري ــادة حس ــكل م ــاص ب ــاق الخ ــب اإلنف ــطي. احتس املتوس

5  متثل قيمة الربع األول معلوم الكراء األعى من ال 25 % من معاليم الكراء الدنيا.

األســعار التــي يصدرهــا املعهــد الوطنــي لإلحصــاء شــهريا يف نريــة اإلحصــاء و 	 

ــربى ــس الك ــى تون ــا ع ــز أساس ترتك

األســعار باألســواق يف األحيــاء الشــعبية بتونــس الكــربى )املــواد الطازجــة( و بعــض 	 

املتاجــر بتلــك األحيــاء.

ــة 579 دينــارا حســب األســواق و608 دينــار  ــادل امليزانيــة الشــهرية للتغذي ــا، تُع إجاملي

حســب املعهــد الوطنــي لإلحصــاء )جــدول 12(.

ــق  ــة فري ــد فرضي ــا يؤك ــو م ــن 5 %( وه ــل م ــل )أق ــن ضئي ــني التقديري ــارق ب ــظ أن الف ياُلح

ــف يف  ــل الضعي ــأرس ذات الدخ ــة ل ــة املتاح ــواد الغذائي ــعار امل ــأن أس ــة ب ــث القائل البح

ــس  ــل تون ــعار يف كام ــدل األس ــن مع ــل م ــل بقلي ــربى أق ــس الك ــعبية يف تون ــاء الش األحي

الكــربى. لكــن هــذا الفــارق ال يغــري فعليــا املبلــغ الجمــيل للميزانيــة املخصصــة للتغذية. 

ــور  ــل 15 % لفط ــة مقاب ــاع امليزاني ــة أرب ــل ثالث ــاوز بقلي ــية تتج ــات األساس ــة الوجب إن قيم

ــرتاحة. ــة واالس ــات الخفيف ــة الوجب ــوايل 8 % تكلف ــاح وح الصب

جدول 12: امليزانية الشهرية للتغذية)بالدينار(

السدايس األول لسنة 2019
أسعار املعهد الوطني 

لإلحصاء
أسعار األسواق 

الشعبية

464441مجموع الغداء والعشاء

9491فطور الصباح

5047الوجبات الخفيفة واالسرتاحة

608579املجموع

 

بالنســبة للوجبــات األساســية )الغــداء والعشــاء( هنــاك عنــران يحتــالن أعــى نســبة 

ــل( و  ــن 30 % بقلي ــل م ــالل )أق ــرض و الغ ــل( و الخ ــن 30 % بقلي ــر م ــم )أك ــاق: اللح لإلنف

ــارب 7 %. ــا يق ــات م ــة املكون ــة بقي ــل كلف متث
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جدول 13: مكونات ميزانية التغذية حسب مواد االستهالك الكربى )%(

سعر املعهد الوطني  
لإلحصاء

سعر األسواق 
الشعبية

31.533.1اللحم

28.727.5الخرض والغالل

9.77.3السمك

3.24.4البيض

7.16.8الحليب ومشتقاته

6.06.3الحبوب والبقول

13.813.8مختلفة

100.0100.0الجملة
 

أُعــدت ميزانيــة التغذيــة عــى أســاس فرضيــة تحضــري كل الوجبــات منزليــا ألن املشــاركني 

يف املجموعــات اعتــربوا أنــه بإمــكان العملــة إحضــار وجباتهــم إىل مقــر العمــل. ان ارتــكاز 

ــي أنهــا ال تنســحب عــى االســتهالك الغــذايئ  ــة عــى قاعــدة شــهرية ال يعن هــذه امليزاني

ــذي  ــأن ال ــم الض ــواد كلح ــض امل ــتهالك بع ــار اس ــني االعتب ــذت بع ــا أخ ــنة ألنه ــة الس طيل

يكــون اإلقبــال عليهــا مناســبتيا يرتبــط ببعــض األجــواء االحتفاليــة أو بفــرتات بعينهــا.

كــام ذُكــر آنفــا، ال تُتنــاول كل الوجبــات يف املنــزل وقــد اعتــربت مجموعــات التوافــق بأنــه 

مــن الواجــب أن تُتــاح لــأرس فرصــة للــرتدد عــى املطاعــم مــن حــني آلخــر. وتقــدر كلفــة 

ــاة  ــون الحي ــات يف مك ــذه النفق ــب إدراج ه ــن األنس ــار وم ــوايل 37 دين ــم ح األكل باملطع

ــة باملفهــوم الضيــق. ــدال مــن مكــون التغذي ــة ب االجتامعي

يف حــال احتســاب إعــداد الوجبــات باملنــزل فــإن ميزانيــة التغذيــة تكــون يف حــدود 569 – 

ــارا  ــار شــهريا، أمــا إذا احتســبنا األكل باملطعــم فتكــون مــا بــني 606 و635 دين 598 دين
يف الشــهر.
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جدول 14: امليزانية الشهرية للتغذية بالدينار )وجبات معدة باملنزل و 

اكل باملطعم(

سعر املعهد  السدايس األول لسنة 2019
الوطني 
لإلحصاء

سعر األسواق 
الشعبية

608579)1( كل الوجبات معدة باملنزل

1010)2( ادخار األكل املعد باملنزل

598569)3( ميزانية األكل باملفهوم الضيق)1(-)2(

3737)4( األكل باملطعم

635606)5( ميزانية التغذية مبا فيها األكل باملطعم
 

النقل

وقــع تقديــر اســتهالك الســيارة باالعتــامد عــى موقــع argus automobile الــذي يُقيّــم 

 Citroën C3  الســيارات حســب عمرهــا. بالرجــوع إىل مقرتحــات املجموعات تم اختيــار ســيارة

التــي تفقــد 1000 دينــار ســنويا مــن قيمتهــا  بعــد  مــرور 5 ســنوات عــن أول تاريــخ  للجــوالن.

بالنســبة لباقــي عنــارص ميزانيــة الســيارة، فقــد وقــع االعتــامد عى مصــادر قانونيــة )معلوم 

الجــوالن( واإلحصــاء )املعهــد الوطنــي لإلحصــاء( وبعــض املؤسســات )تأمــني أســايس و 

تغيــري الزيــوت(. كل املعطيــات والفرضيــات وقــع تدوينهــا يف الجــدول عــدد 15.

وتصــل ميزانيــة التنقــل إىل مــا يقــارب 300 دينــار شــهريا )297.1( حيــث ميثــل اســتهالك 

الســيارة والصيانــة و الوقــود حــوايل 85 % مــن امليزانيــة.
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جدول 15: فصل النقل

الشهرالسنة 

1000.083.3تدين قيمة السيارة
600.050.0تأمني أسايس
120.010.0معلوم الجوالن

26.52.2مراقبة تقنية )معهد اإلحصاء(
100.08.3تغيري الزيوت والصيانة

وقود )10000 كم/سنة، 6 لرت/100 كم، 
2.065/ لرت(

1239.0103.3

3085.5257.1ميزانية السيارة

سيارة أجرة )10 دنانري/األسبوع، 48 أسبوع/
سنة(

480.040.0

3565.5297.1مجموع امليزانية
 

الصحة

تــم تحديــد ميزانيــة الصحــة انطالقــا مــن ســلة الرعاية التــي تحدثت عنهــا مجموعــات التوافق 

ــة  ــعار منظوم ــة أس ــري والئح ــب الخب ــا الطبي ــي أعّده ــات الت ــدة البيان ــى قاع ــامد ع وباالعت

العــالج املتفــق عليهــا داخــل املجموعــات. مكنــت هــذه املعطيــات مــن احتســاب مجمــل 

ــدوق  ــرف الصن ــن ط ــف م ــداد املصاري ــاب س ــون واحتس ــذا املك ــة به ــف الخاص املصاري

الوطنــي للتأمــني عــى املــرض والتعاونيــة. وقــد مكــن هــذا التمــي مــن احتســاب 

ــف(. ــذه املصاري ــاب ه ــة احتس ــاص بكيفي ــق 5 الخ ــر امللح ــة )انظ ــاهمة العائلي املس

يبلــغ إنفــاق األرسة عــى الصحــة )املســاهمة العائليــة بعــد اســرتجاع املصاريــف( حــوايل 

59.3 دينــار شــهريا منهــا 45 % مخصصــة للفحصــوات الطبيــة و 35% لأدويــة و مــا يقــارب 
20 % كمصاريــف النظــارات و فحصــوات طــب العيــون.
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جدول 16: نفقات واسرتجاع مصاريف والباقي عىل كاهل األرسة ألّهم 

عنارص ميزانية الصحة )دينار(

 
النفقات
/ سنة

سداد املصاريف
الباقي عىل كاهل 

األرسة
النسبة املئوية 

للباقي

الصندوق 
الوطني 
للتأمني 

عى 
املرض

يف السنةاملجموعالتعاونية
يف 

الشهر
دون 

النظارات
مع 

النظارات

فحوصات و 
تحاليل

788.8350.0115.0465.0323.827.056.445.5

250.0250.0250.026.843.635.1 500.0أدوية

املجموع 
دون احتساب 

النظارات
1288.8350.0365.0715.0573.847.8100.080.6

النظارات و 
فحوصات طب 

العيون
200.055.07.262,2137,811,5 13.4

100,0 1488.8405.0372.2777.2711.659.3املجموع العام

 

ــدر  ــذي يق ــيل وال ــني التكمي ــوم التأم ــا األرسة، معل ــل به ــي تتكف ــف الت ــاف إىل املصاري يض

ب 51.5 دينــار يف الشــهر. بذلــك يصبــح إجــاميل ميزانيــة الصحــة 110.8 دينــار )59.3 + 

51.5(. تنخفــض هــذه امليزانيــة إىل أقــل مــن 100 دينــار )99.3 دينــار( لــو افرتضنــا أن كل 
أفــراد األرسة ال يعانــون مــن قصــور صحــي يف البــر.

التعليم

لقــد وقــع احتســاب ميزانيــة التعليــم دون اعتبــار اللــوازم املدرســية، فهي تشــمل مصاريف 

ــة املدرســية والــدروس الخصوصيــة و الرحــالت املدرســية. احتســبت امليزانيــة  الحضان

ــة املدرســية 10  الشــهرية لهــذه املصاريــف حســب تواترهــا ســنويا فمثــال تــدوم الحضان

أشــهر عــى أن يتكفــل أحــد األوليــاء برعايــة األطفــال ملــدة الشــهرين الباقيــني.

ــل  ــية يص ــالت املدرس ــدارك و الرح ــية و دروس الت ــة املدرس ــف الحضان ــاميل مصاري إج

إىل حــدود 270 دينــار يف الشــهر )انظــر جــدول 17(. جــّل هــذه املصاريــف )أكــر مــن 

60%( مخصــص للحضانــة املدرســية ومتثــل الــدروس الخصوصيــة حــوايل 35% مــن 
ــف. ــاميل املصاري اج
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جدول 17: حضانة مدرسية ودروس خصوصية و رحالت مدرسية )بالدينار(

 
الكلفة 

االجاملية
ترددالكمية

التكلفة 
الشهرية

حضانة مدرسية 

1083.3 أشهر/100.0112يوسف

1083.3 أشهر/100.0112سلمى

دروس خصوصية

922.5 أشهر/30.0112يوسف

975.0 أشهر/50.0212سلمى

رحالت مدرسية

12.5/ سنة30.01يوسف

12.5/ سنة30.01سلمى

 

مجموع ميزانية التعليم )حضانة مدرسية و دروس خصوصية 
و رحالت مدرسية(

269.2

 

2. بعض من الخالصة والتقييم

ــة( وتعتــرب الحــد  ــة )رغــم أنهــا جزئي ــرات امليزاني صادقــت مجموعــات التوافــق عــى تقدي

األدىن الــذي ميكــن ألرسة )أبــوان و طفــالن( مــن العيــش يف ظــروف كرميــة بتونــس 

الكــربى.  وقُــدرت هــذه امليزانيــة الجزئيــة ب 1850 دينــارا يف الشــهر )الجــدول 18(.
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جدول 18: امليزانية الجزئية الدنيا )دينار/ شهر(

567.0 السكن

 450.0اإليجار

 117.0مصاريف أخرى

606.0 التغذية

 569.0وجبات منزلية

 37.0اكل باملطعم

297.1 النقل

 257.1السيارة

 40.0سيارة أجرة

110.8 الصحة

 59.3مساهمة األرسة

 51.5تأمني تكمييل

269.1 التعليم

 166.6حضانة مدرسية

 102.5دروس خصوصية و رحالت

1850.01850.0املجموع
 

متثــل مصاريــف التغذيــة والســكن أهــم فصــول امليزانيــة فهــي متثــل عــى التــوايل 33 % 

ــم  ــوى 16 % والتعلي ــل س ــف النق ــل مصاري ــام ال متث ــابها. بين ــم احتس ــي ت ــا ولت و31 % منه

14 % ومصاريــف العــالج 6 %.

املصاريــف التــي تــم حســابها، بالرجــوع إىل ميزانيــة االســتهالك العائــيل6، 75% مــن جملــة 

املصاريــف و بذلــك تكــون ميزانيــة الكرامــة حــوايل 2500 دينــار شــهريا )2466 دينــارا(.

ومــع ذلــك، ميكننــا أن نعتــرب أن تكلفــة بعــض مكونــات امليزانيــة كــام حددتهــا دراســتنا ال 

تعكــس بالــرضورة حقيقــة مصاريــف العائــالت كــام جــاء ذلــك يف املعطيــات التــي تضمنهــا 

ــود  ــع إىل قي ــة تخض ــرية أو املتواضع ــة ألن األرس الفق ــك خاص ــود ذل ــتهالك ويع ــح االس مس

6 أرقام خاصة بإقليم تونس الكربى.
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ــة الشــديدة التــي متنعهــم مــن الوصــول إىل ظــروف معيشــية كرميــة. قــد يكــون  امليزاني

هــذا هــو الحــال خاصــة بالنســبة للصحــة والتعليــم والنقــل. يف هــذه الظــروف، قــد يبــدو مــن 

البديهــي تقديــر تكلفــة مكونــات امليزانيــة التــي مل يتــم تحديدهــا كميــاً يف الدراســة مقارنــًة 

بفصــل اســتهالك أســايس، مثــل التغذيــة. وفًقــا ملســح املعهــد الوطنــي لإلحصــاء، متثــل 

ــا للنفقــات  فصــول امليزانيــة التــي مل يتــم تحديدهــا كميــاً يف الدراســة مبلًغــا معــادالً تقريبً

الغذائيــة وبالتــايل، فــإن التكلفــة اإلجامليــة مليزانية الكرامــة ســتكون يف حــدود 2420 دينارًا.

ركــزت مناقشــات مجموعــات التوافــق عــى تحديــد املــواد والخدمــات الرضوريــة للوصــول 

ــة  ــى عائل ــة ع ــذه الدراس ــرت ه ــربى واقت ــس الك ــة يف تون ــية كرمي ــروف معيش إىل ظ

أمنــوج متكونــة مــن زوجــني بالغــني مــع طفلــني يبلغــان مــن العمــر 14 و7 االكتفــاء 

باســتعراض تفصيــيل ملختلــف مكونــات الســلة مــن مــواد وخدمات ال يقــدر تغذيــة النقاش 

العــام لذلــك كثــريا مــا يتــم االحتســاب النقــدي للســلة )رقــم(. لكــن مثــل هــذا الرقــم وان 

ميحــو اىل حــد كبــري ثــراء النقاشــات العاّمــة لكنــه يف االن نفســه يســاعد عــى توفــري معيــار 

توليفــي مفيــد للنقــاش العــام. اهتمــت الدراســة، حتــى نلخــص، بســؤالني رئيســيني:

مــا هــي نســبة الســكان يف تونــس الكــربى التــي تعيــش تحــت املســتوى األدىن 	 

املحــدد مبيزانيــة الكرامــة؟

إىل أي مدى يسمح األجر األدىن الحايل بالحصول عى ظروف معيشية كرمية؟	 

ــول  ــاء ح ــي لإلحص ــد الوطن ــح املعه ــات مس ــتخدمنا بيان ــؤال األول، اس ــى الس ــة ع لإلجاب

ــذه  ــا يف ه ــّددة كميّ ــة املح ــة الكرام ــة ميزاني ــات بتكلف ــذه البيان ــة ه ــة. إّن مقارن امليزاني

ــباب: ــّدة أس ــك لع ــايل وذل ــت الح ــدة يف الوق ــة بعي الدراس

ــالل  ــة خ ــة الكرام ــد ميزاني ــّم تحدي ــام ت ــنة 2015 بين ــود إىل س ــح تع ــات املس أوال : إن بيان

ــؤدي  ــح. ي ــات املس ــث بيان ــرضوري تحدي ــن ال ــات م ــك ب ــنة 2019 ،لذل ــف األول لس النص

هــذا التحديــث إىل زيــادة تقــدر بحــوايل 25% )24.7%( ملراعــاة تطــور األســعار بــني 2015 

والنصــف األول مــن ســنة 2019.

ــتهالك  ــة االس ــق قيم ــكل دقي ــح بش ــات املس ــني بيان ــة، ال تب ــة الهيكلي ــن الناحي ــا : م ثاني

األرسي ألســباب عــدة وال تعــّد هــذه الظاهــرة خاصــة بتونــس بــل تاُلحــظ يف جميــع بلــدان 

العــامل. يف دراســة مامثلــة بفرنســا، قــام فريــق البحــث ب«إعــادة تعديــل« بيانــات الدراســة 

ــر  ــات أك ــراء مقارن ــم إج ــّنى له ــي ليتس ــح الوطن ــابات املس ــات حس ــع بيان ــب م ــا يتناس مب

دقــة. أّمــا بالنســبة لتونــس، فــإّن الهــوة بــني بيانــات الدراســة و حســابات املســح الوطنــي 

ــوايل %40 ) %39.9(. ــل إىل ح تص
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و أخــريا: نــدرك أّن هنــاك تفاوتــا  مجــايل كبــريا بــني الجهــات يف مســتوى االســتهالك  لذلــك 

احتفظنــا باإلحصائيــات املوافقــة ملنطقــة تونــس الكــربى لتكــون متناســقة مــع الدراســة. 

يتجــاوز معــدل االســتهالك يف تونــس الكــربى املعــدل الوطنــي بـــ %37.

ــار.  ــني االعتب ــا بع ــم اخذه ــي ت ــالت الت ــذه التعدي ــة كل ه ــدد 19 نتيج ــدول ع ــح الج يوض

فــإذا اخذنــا الحالــة/ األمنــوذج لعائلــة متكونــة مــن 4 أفــراد موضــوع هــذه الدراســة، ميكــن 

تقديــر اإلنفــاق االســتهاليك الشــهري يف تونــس الكــربى ســنة  2019 بنحــو 3100 دينــار 

تونــي )3089( أي  مبلــغ يتجــاوز بـــ 25% التكلفــة اإلجامليــة مليزانيــة الكرامــة املقــدرة 

لنفــس العائلــة.

جدول 19: تقدير نفقات االستهالك للفرد الواحد سنة 2019 )دينار(

املعدل  
القومي

معدل تونس 
الكربى

نفقات سنوية للفرد الواحد )مسح امليزانية 
)2015

38715312

  التعديالت

48276624التضخم 2015 – 2019 ) +%27.7(

67539267تقليل بيانات املسح )+%39.9(

67539267تقدير النفقات السنوية للفرد الواحد 2019

2701137066نفقات عائلة تتكون من 4 أفراد سنويا 2019

22513089نفقات عائلة تتكون من 4 أفراد شهريا 2019

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء، مسح...وحسابات خاصة بالدراسة

تتوفــر بيانــات االســتهالك حســب العريــة يف نفــس بيانــات مســح املعهــد الوطنــي 

لإلحصــاء.  إذا أجرينــا نفــس التعديــالت عــى النحــو الــوارد أعــاله، فيمكننــا تقدير املســتوى 

ــة مــن 4 أفــراد. يوضــح الرســم البيــاين  ل لالســتهالك حســب الُعــُر لعائلــة مكون املعــدَّ

التــايل نتائــج هــذا الحســاب مــن خــالل مقارنة كل ُعــر مبيزانيــة الكرامــة وميكننــا أن نالحظ 

   .)Cinquième décile أن ميزانيــة الكرامــة أعــى بقليــل مــن الوســيط   )العــر الخامــس

إذا اعتربنــا هامــش الشــك يف هــذا الحســاب، ميكننــا اعتبــار  الفرضيــة الحــذرة التــي تفيــد 

بــأن 40% عــى األقــل - ورمبــا األكــر امكانيــة  النصــف - ســكان تونــس الكــربى ال ميكنهــم  

الوصــول لظــروف معيشــية كرميــة ، عــى النحــو املحــدد مــن قبــل مجموعــات التوافــق.
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قــد تبــدو هــذه النســبة عاليــة لكنهــا تتناســب مــع نتائج الدراســات املامثلــة التــي أجريت يف 

بلــدان أخــرى. يف فرنســا، عــى ســبيل املثــال، يقــدر املرصــد الوطنــي للفقــر واالســتبعاد 

االجتامعــي، أّن حــوايل 35 % مــن الســكان الفرنســيني ال يتمتعــون بظــروف معيشــية الئقــة 

)املرصــد الوطنــي للفقر واالســتبعاد االجتامعــي، 2015(.

رسم بياين 1: االستهالك الشهري حسب العرش يف تونس الكربى

)عائلة متكونة من 4 أفراد- السدايس األول 2019(

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء وحساب ذايت.

ــاعة،  ــام الـــ 48 س ــب نظ ــل، فبموج ــة أق ــات تقني ــر األدىن صعوب ــع األج ــة م ــرح املقارن تط

يصــل األجــر األســايس يف شــهر مــاي 2019 إىل 403.1 دينــاًرا، وبالتــايل فــإن ميزانيــة 

الكرامــة بالنســبة ألرسة لديهــا طفــالن متثـّـل مــا يقــارب 6 أضعــاف مبلــغ األجــر األدىن. أمــا 

يف حــال مامرســة كال الزوجــني لعمــل بــدوام كامــل، يجــب القيــام مبضاعفــة األجــر األدىن 

بحــوايل 3 مــرات لتســتطيع العائلــة الظفــر بظــروف معيشــية كرميــة.

يتوافــق حســاب هــذه الدراســة مــع   وضــع العائلــة األمنــوذج )زوجــان مــع طفلــني( 

وســينتهي رضورة إىل نتائــج مختلفــة إذا تــم ًســْحبُُه عــى أرُس أخــرى )أعــزب/ متزوجــان دون 

ــد(. ــل واح ــع طف ــال أو م أطف

 كل مــا كانــت االحتياجــات أقــل، انخفضــت ميزانيــة الكرامــة وأصبحــت مراجعــة األجــر 

ــك، وبالنظــر إىل الفجــوة الكــربى املالحظــة، فمــن املؤكــد  األدىن أقــّل أهميــة. ومــع ذل
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أن األجــر األدىن ال يســمح للعــامل التونســيني بظــروف عيــش كرميــة. نالحــظ، أن النتيجــة 

التــي تــم التوصــل إليهــا متوافقــة متاًمــا مــع املطالــب التــي قّدمهــا االتحــاد العــام التونــي 

ــة عــام 2017 7. للشــغل يف نهاي

الخامتة

كان هــدف املــروع النموذجــي الــذي يقــدم هــذا التقريــر نتائجــه اىل إرســاء ضمــن 

الســياق التونــي، منهجيــة جديــدة قوامهــا بنــاء توافــق بشــأن املــوارد الرضوريــة الدنيــا 

للتمتــع بظــروف معيشــية كرميــة. يتميــز هــذا املــروع البحثــي مبقاربتــه التشــاركية 

يف تحديــد املــواد والخدمــات الرضوريــة، وهــي أول تجربــة يف العــامل العــريب تُــْرِك 

ــوع مــن الدراســات. ســاهم يف هــذا البحــث حــوايل  ــات واملواطنــني يف هــذا الن املواطن

80 مشــاركا توزعــوا عــى 9 مجموعــات صغــرية واســتمر النقــاش عــرات الســاعات طيلــة 
ســنة تقريبــا وقــد حــاول هــذا التقريــر أي يكــون وفيــا قــدر املســتطاع لنقــاش املجموعــات 

ــية. ــتنتاجاتها األساس ــم اس وتقدي

انتهت هذه الدراسة إىل ثالثة نتائج رئيسية:

أوال، مــن املمكــن التوّصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن ســلة الســلع والخدمــات الدنيــا 

الرضوريــة للتمتــع بظــروف معيشــية كرميــة. هــذه النتيجة ليســت مضمونة مســبقا بحكم 

التنــوع االجتامعــي والتفــاوت الحــاد الــذي مُييّــز املجتمــع التونــي. وتعتــرب هــذه النتيجــة 

ــات  ــر »ميزاني ــل تطوي ــن أج ــرى، م ــتقبلية أخ ــامل مس ــا ألع ــح آفاقً ــا تفت ــام أنه ــجعة ك مش

ــة مختلفــة. الكرامــة« ملناطــق جغرافيــة أخــرى كاملناطــق الريفيــة أو لفئــات أرسي

ثانيــا، أمكــن احتســاب بعــض املكونــات الرئيســية لـ«ميزانيــة الكرامــة« و التــي متثــل ثالثــة 

ــة لهــذا الدراســة، ميكــن الخــروج  ــاع نفقــات األرسة. عــى الرغــم مــن الطبيعــة الجزئي أرب

بثالثــة اســتنتاجات مهمــة:

ــف( ال  ــا النص ــربى )ورمب ــس الك ــكان تون ــن س ــن 40% م ــل ع ــا ال يق ــتنتاج األول: إن م االس

ــم  ــل إىل حج ــا يحي ــو م ــة، وه ــية كرمي ــروف معيش ــع بظ ــة للتمت ــوارد الرضوري ــك امل ميل

ــات  ــز السياس ــى رضورة تعزي ــد ع ــالت و يؤك ــن العائ ــد م ــرتض العدي ــي تع ــات الت الصعوب

ــة. ــر عطوب ــني األك ــح املواطن ــا يف صال ــة خصوص العمومي

ــزرت،  ــوي ببن ــاد الجه ــر االتح ــالل مؤمت ــويب، خ ــن الطب ــغل، نورالدي ــي للش ــام التون ــاد الع ــام لالتح ــني الع ــب األم 7  طال
بــرضورة متتيــع اقــرار أجــر أدىن قيمتــه 866 دينــارا  وقــد كان األجــر األدىن يســاوي أنــداك 350 دينــارا  وهــو مــا يعــادل مرتــني 

ونصــف األجــر األدىن.
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ــذي مُيكــن العــامل  ــزال األجــر األدىن أقــل بكثــري مــن املســتوى ال ــاين: ال ي االســتنتاج الث

مــن الوصــول إىل ظــروف معيشــية كرميــة لذلــك فــان سياســات التصــدي للبطالــة ورفــع ا 

األجــر األدىن هــي رافعــة محوريــة لتحســني ظــروف عيــش الشــعب يف تونــس.

ال تقتــر السياســات العامــة عــى اإلجــراءات التــي تدعم بشــكل مبــارش املقــدرة الرائية 

لــأرس، بــل تتعلــق أيضــا بإرســاء مرافــق عموميــة تســاهم بشــكل غــري مبارش يف تحســني 

ــتوى املعيشة.   مس

ــدت  ــد أك ــات. فق ــذه السياس ــدا، به ــة تحدي ــذه الدراس ــن ه ــث م ــتنتاج الثال ــق االس يتعل

ــل  ــة النق ــة خاص ــات العمومي ــض الخدم ــودة بع ــى رداءة ج ــق ع ــات التواف ــع مجموع جمي

والتعليــم والصحــة. إن رغبــة املشــاركني يف الولــوج اىل خدمــات عموميــة جيــدة دفعهــم 

إىل التأكيــد عــى رضورة توفــري مــوارد اضافيــة لتجــاوز تواضــع الخدمــات العامــة إذ أن 

ــز  ــي تعج ــات الت ــض االحتياج ــة لتعوي ــات اضافي ــف األرس نفق ــات يكل ــذه الخدم ــور ه تده

ــا. ــى توفريه ــة ع ــات العام الخدم

لهــذا، فــإن تحســني املرافــق العموميــة ميثــل محــور عمــل ال فقــط مــن حيــث تحســني 

بــل يوفــر ولوجــا متســاوي يف االنتفــاع بهــذه الخدمــات  لــأرس  الظــروف املعيشــية 

الرضوريــة.

ــت عــى كل  ــي ال تدعــي أنهــا أجاب ــج هــذا املــروع البحث كــام ورد يف املقدمــة، فــإن نتائ

األســئلة املرتبطــة بتعريــف ظــروف العيــش الكريــم يف املجتمــع التونــي اليــوم لكنهــا 

تجعــل مــن املمكــن تحديــد الخطــوط العريضــة ملســتوى أدىن مــن املســاواة ميّكــن مــن 

إطــالق نقــاش واســع مــع جميــع الفاعلــني االجتامعيــني. بعــد مــرور عــر ســنوات مــن 

ثــورة 2010-2011، ال يــزال هــذا النقــاش الدميقراطــي راهنيــا مــن أجــل تحقيق املســاواة 

والكرامــة التــي طالــب بهــا الشــعب التونــي وكل الشــعوب شــعوب املنطقــة يف خضــم 

»الربيــع العــريب«. 
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امللحق 1

عنارص إحصائية حول الوضع العائيل ملن هم يف سن العمل 
يف تونس

2014 الحالــة االجتامعيــة لأشــخاص الذيــن  تظهــر بيانــات التعــداد الســكاين لســنة 

تتجــاوز أعامرهــم 15 ســنة )جــدول 1(. تــربز هــذه البيانــات اإلحصائيــة أن أغلــب الســكان 

ــني  ــري ب ــارق كب ــد ف ــام ال يوج ــون ك ــة )56.8 %( متزوج ــذه الريح ــون إىل ه ــن ينتم الذي

ــاء.  ــال والنس الرج

إذا اقتــر حقــل البحــث عــى مــن هــم يف ســن العمــل، أي أولئــك الذيــن تــرتاوح أعامرهــم 

بــني 20 و 59 ســنة، فــإن نســبة املتزوجــني )أو الذيــن كانــوا كذلــك( تكــون أعــى بحــوايل 

65 % )جــدول 2( و تقــرتب هــذه النســبة مــن 70 %)69،9%(عنــد النســاء و تبقــى أقــل مــن 
60 % عنــد الرجــال )59.2% ( .نســتنتج مــام ســبق أن الــزواج ميثــل الرابــط األكــر شــيوعا 

بــني التونســيني الذيــن هــم يف ســن العمــل.

بالنســبة للرجــال، يكــون الــزواج هــو القاعــدة )اإلحصــايئ( عندمــا يتعلــق األمــر مبــن تــرتاوح 

ــة الرجــال دون زواج  أعامرهــم بــني 35 و39 ســنة. قبــل الخامســة والثالثــني، يبقــى غالبي

ــن  ــان نصفه ــنة ف ــني 25 و29 س ــن ب ــغ عمره ــوايت يبل ــاء الل ــبة للنس ــدول 3(.  بالنس )ج

عازبــات أمــا النصــف اآلخــر فهــن متزوجــات أو ســبق لهــن ذلــك.

 وأخــريا، مــن بــني النســاء املتزوجــات أو ممــن ســبق لهــن ذلــك، يظهــر التوزيــع حســب 

ــال  ــني أو 3 أطف ــت طفل ــن أنجب ــبة منه ــى نس ــوالدة أن أع ــد ال ــاء عن ــال األحي ــدد األطف ع

)جــدول 4(. أمــا بالنســبة للنســاء النشــطات اللــوايت تــرتاوح أعامرهــن بــني 20 و59 

ــات،  ــة األمه ــن بقي ــل م ــى بقلي ــا أع ــني غالب ــات لطفل ــات املنجب ــدد األمه ــون ع ــنة فيك س

لذلــك ميكــن اعتبــار أن املتزوجــني الذيــن لديهــم طفلــني ميثلــون اليــوم يف تونــس الحالــة 

األرسيــة األكــر شــيوعا بالنســبة لأشــخاص الذيــن هــم يف ســن العمــل ،مــام يــربر اهتامم  

هــذا املــروع النموذجــي  بهــذا الصنــف مــن األرس.
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جدول 1   توزيع السكان من 15 سنة فام فوق حسب الحالة الزوجية

املجموعأعزبأرملمطلقمتزوج 

2331597272004727116866534092721رجال

23909797753337809113728984219501نساء

472257610473342536330595518312223الجملة

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء، التعداد العام للسكان و السكنى 2014 الجزء الثالث )جدول 1.11(

جدول 2: السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني 20 إىل 59 سنة حسب 

مقياس الزواج

املجموعنساءرجال 

180494622113074016254متزوجون أو سبق لهم الزواج

304650831622196208727املجموع

59.269.964.7نسبة الزواج %
 

جدول 3 : نسبة العزوبية حسب الجنس و الفئة العمرية

املجموعنساءرجال 

19 – 1599.296.597.9

24 – 2096.981.889.3

29 – 2582.849.665.6

34 – 3051.428.039.3

39 – 3523.818.020.8

44 – 4012.013.212.6

49 – 456.79.17.9

54 – 504.66.85.7

59 – 553.44.74.0

602.42.62.5 سنة أو أكرث

41.232.536.8 املجموع

59 – 2040.830.135.3
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جدول 4: نسبة توزيع النساء املتزوجات أو األرامل أو املطلقات حسب 

الفئة العمرية و عدد األطفال األحياء عند الوالدة

عدد األطفال األحياء عند الوالدة 

الجملة876543210السن

19 – 150.00.00.00.00.00.017.755.227.1100.0

24 – 200.60.30.40.61.45.023.348.020.5100.0

29 – 250.30.20.30.82.911.733.638.012.3100.0

34 – 300.20.20.61.76.821.439.223.46.4100.0

39 – 350.50.61.74.713.730.632.511.74.0100.0

44 – 401.21.43.27.718.331.924.78.33.4100.0

49 – 452.42.55.210.320.429.219.87.03.1100.0

54 – 504.54.17.312.921.125.015.96.52.8100.0

59 – 559.16.510.215.219.919.211.65.92.4100.0

60 سنة 
أو أكرث

24.710.512.313.813.310.87.05.32.1100.0

7.23.95.78.714.221.221.513.04.6100.0املجموع

59 – 202.42.03.87.314.524.225.615.05.2100.0

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء، التعداد العام للسكان والسكنى 2014، الجزء الثالث )جدول 2.12( 
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امللحق 2

مالحظة حول انتداب املشاركني

الظــروف  ملناقشــة  املواطنــني  مــن  مجموعــات  تنظيــم  إىل  املــروع  هــذا  يهــدف 

املعيشــية الدنيــا يف تونــس اليــوم. يف هــذا االطــار، وطيلــة الفــرتة التــي اقتضاهــا 

اســتغرقها هــذا املــروع )خريــف 2018 – ربيــع 2019(، اجتمعــت 8 مجموعــات تتكــون 

ــرة أشــخاص. ــن ع ــا م كل منه

خالل مرحلة االنتداب كان من الرضوري:

 تقديم عرض واضح للدراسة و إطار تنفيذها.	 

جمع معلومات عن املشاركني وأرسهم لضامن أكرب قدر ممكن من التنوع.	 

ــدة  ــة محاي ــة الراعي ــاركون أن املنظم ــرف املش ــا أن يع ــة األوىل، كان لزام ــبة للنقط بالنس

متامــا و مســتقلة )غــري ربحيــة و غــري حكوميــة(، كــام أن االنتــداب ال يتــم بشــكل عشــوايئ 

)عــرب الهاتــف( ، بــل مــن خــالل شــبكات موجــودة مســبقا، فمــن الــرضوري أن يتاميــز 

»املنتِدبــون« نســبيا )إن أمكــن( عــن هويتهــم املعروفــة يف الحــي دون إخفائهــا متامــا ،وإال 

لــن يكــون لذلــك معنــى.

بعــد التقديــم، تبــدأ عمليــة الفــرز األويل للتأكــد مــن أن الشــخص الــذي تــم االتصــال 

ــة  ــتثنينا مجموع ــا اس ــة. اذا م ــذه الدراس ــا ه ــى به ــي تُعن ــف األرسة الت ــي إىل صن ــه ينتم ب

ــني 18 و 34  ــم ب ــرتاوح أعامره ــني ت ــبانا بالغ ــع ش ــي تجم ــة األوىل )FG( الت ــار البؤري االختب

ــة األخــرى تجمــع بالغــني يف ســن العمــل تــرتاوح  ســنة ، فــإن جميــع املجموعــات البؤري

أعامرهــم بــني مــن 20 ســنة و 59 ســنة و متزوجــني و لديهــم طفــالن تــرتاوح أعامرهــام 

ــنة. ــنوات و 16 س ــني   6 س ب

ــم  ــة األوىل وتقدي ــار البؤري ــة االختب ــداب مجموع ــري انت ــرض معاي ــع ع ــة أوىل، يق يف مرحل

ــكل  ــف ل ــة التوظي ــة األوىل. وردت أدل ــة البؤري ــن املجموع ــم ضم ــم قبوله ــن ت ــك الذي أولئ

مجموعــة يف امللحــق رقــم 4.

الذيــن  الناشــطون  البالغــون   : البؤريــة األوىل  1. تركيبــة املجموعــة 
تــرتاوح أعامرهــم بــني 18 و 34 ســنة

فيــام يتعلــق مجموعــة االختبــار البؤريــة األوىل )FG( فهــي تجمــع شــبابا ويعتمــد االختيــار 

عــى املعايــري التاليــة:
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 سن املشارك : من 18 إىل 34 سنة	 

جنس املشارك : تناصف بني الذكور و االناث	 

مكان اإلقامة : تناصف بني دوار هير و حي التضامن.	 

تنــوع  	  يعكــس  الطلبــة(  )اســتبعاد  نشــطني  بالغــني  اختيــار   : النشــاط  طبيعــة 

االجتامعيــة. الوضعيــات 

مل تكتــس هــذه املقاييــس بعــدا تراكميــا، بــل تعلــق األمــر برتكيبــة املجموعــة يف 

مجملهــا. بعبــارة أخــرى، ليــس املهــم يف األمــر انتــداب عــدد مــن الرجــال والنســاء مــن 

كال الحيـّـني، األمــر الــذي مل يكــن ســهال نظــرا ملحدوديــة طاقــة اســتيعاب املجموعــة. يف 

املقابــل، يجــب أن نتفــادى، عــى ســبيل املثــال، أن نختــار نســاًء أو رجــاال ينتمــون لنفــس 

الحــي. إن الهــدف مــن وراء هــذا التمــي يتمثــل يف تأمــني تنــوع شــامل داخــل املجموعــة 

ســواء عــى مســتوى الجنــس أو مــكان اإلقامــة أو طبيعــة النشــاط.

طبيعــة النشــاط: اذا مــا أخذنــا بعــني االعتبــار ُعُمَر املشــاركني، ميكــن أن نجد أنفســنا أمام 

تنــوع كبــري جــدا يف طبيعــة النشــاط. إن الهــدف مــن ذلــك يتمحــور حــول الحصــول عــى 

مجموعــة متنوعــة نســبيًا مــن حيــث االندمــاج املهنــي واملركــز االجتامعــي. إن املقيــاس 

الــذي وقــع عليــه االختيــار بالنســبة ملجموعــة االختبــار البؤريــة كان اشــبانا بالغــني حســب 

درجــة اندماجهــم يف الحيــاة املهنيــة والــذي ميكــن تحديــده وفقــا لثــالث وضعيــات أال وهــي 

البطالــة، العمــل بــدوام جــزيئ أو تنــاويب، العمــل بــدوام كامــل أو دائــم.

إن الهــدف مــن وراء هــذا التصنيــف يتمثــل يف تشــكيل مجموعــة تغلــب عــى طبيعــة 

نشــاط أعضائهــا الوضعيــة الثالثــة )العمــل بــدوام كامــل أو دائــم(، ـــأي أن يكــون عــدد هــؤالء 

)5 مــن 10 أو 4 عــى األقــل( أكــرب مــن عــدد األشــخاص يف باقــي الوضعيــات )إمــا عاطــل عــن 

العمــل أو  يعمــل بــدوام جــزيئ أو تنــاويب(.

يوضح الجدول التايل الهدف املنشود والهدف األدىن املطلوب تحقيقه يف هذا املعيار.

الهدف األدىنالهدف املنشود 

233عاطل عن العمل

نشاط  بدوام جزيئ أو غري 
تناويب

323

نشاط بدوام كامل أو عمل 
دائم

554

101010املجموع
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الوضعيــة العائليــة: كــام هــو الحــال بالنســبة لتصنيــف وضعيــة النشــاط، ميكــن أن تكــون 

الوضعيــات العائليــة متنوعــة بدورهــا

ــى األرسة  ــامد ع ــني االعت ــة ب ــة انتقالي ــل مرحل ــاة مُتث ــن الحي ــرتة م ــذه الف ــار أن ه  باعتب

واالســتقاللية. أحــد املعايــري التــي تســمح بتصنيــف هــذه الوضعيــات يتمثــل يف معرفــة 

ــا أم ال. ــارك متزوج ــا إذا كان املش م

ــن  ــكان الذي ــن الس ــوايل 65% م ــني ح ــراد العازب ــبة األف ــغ نس ــداد، تبل ــات التع ــا لبيان وفًق

تــرتاوح أعامرهــم بــني 20 و34 عاًمــا. تبعــا لذلــك ميكــن أن يكــون الهــدف انتــداب 4 

أشــخاص متزوجــني )رجــالن وامرأتــان( و6 عــزاب.

ــذي  ــار، وال ــذه بعــني االعتب ــب أخ ــذي يج ــم، ال ــايئ املّه ــاس النه ــق املقي ــريا، يتعل وأخ

ال ميكــن أن يظهــر يف أدلــة االنتــداب، بالروابــط املحتملــة التــي ميكــن أن تُوجــد بــني 

ــإن  ــع ، وإال ف ــا الجمي ــاوى فيه ــب أن يتس ــي يج ــات الت ــات املناقش ــاركني يف مجموع املش

ــني  ــَط املُنتدب ــُب أن تَْربُ ــب تَجُن ــك، يج ــل. لذل ــد يخت ــات ق ــات املناقش ــك مجموع دينامي

ــرط يف  ــذا ال ــتوفاء ه ــب اس ــن الصع ــون م ــد يك ــة. وق ــالت عائلي ــة أو ص ــات صداق عالق

ــات. ــودة االجتامع ــا يف ج ــددا جزئيً ــم مح ــى رغ ــه يبق ــة، لكن ــديدة الكثاف ــاء ش األحي

2. تكوين املجموعات الُبؤرية األخرى : مالحظات عامة

ــر  ــني )انظ ــات مــن البالغ ــع 7 مجموع ــة، تجتم ــت خاللهــا الدراس ــي أُجري ــرتة الت ــالل الف خ

الجــدول أدنــاه( ويتقاســم املشــاركون يف هــذه املجموعــات بعــض الخصائــص منهــا أنهــم 

جميعــا بالغــون يف ســن العمــل و تــرتاوح أعامرهــم بــني 20 و 59 ســنة و متزوجــون مــع 

ــا. ــني 6 و 16 عاًم ــم ب ــرتاوح أعامره ــني ت طفل

املجموعنساءرجال 

5510مجموعة بؤرية رقم 1

10010مجموعة بؤرية رقم 2

01010مجموعة بؤرية رقم 3

5510مجموعة بؤرية رقم 4

5510مجموعة بؤرية رقم  5

5510مجموعة 6

5510مجموعة 7
353570الجملة
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نظــرا للتغيــري املســتمر للمشــاركة يف املجموعــات البؤريــة، توجــب انتــداب 70 شــخص 

طيلة فــرتة الدراســة.

كــام امتنعنــا عــن انتــداب شــخصني مــن نفــس العائلــة للمشــاركة يف نفــس املجموعــة أو 

يف مجموعتــني مختلفتــني، وهــو مــا يعنــي أن املســؤولني عــى عمليــة االنتــداب يجــب أن 

ينتبهــوا عنــد اختيــار األزواج واملشــاركني يف هــذه املجموعــات البؤريــة.

مــن املهــم أيًضــا، كــام هــو الحــال بالنســبة ملجموعــة االختبــار البؤريــة، أن يكــون جميــع 

املشــاركني متســاوين، لــذا فــإن الوضــع املثــايل يفــرتض أال تكــون بــني املشــاركني ســابق 

معرفــة )ال يوجــد روابــط عائليــة أو صداقــة(. إذا كان عضــوا املجموعــة يعرفــان بعضهــام 

البعــض )خاصــة إذا كانــا زوجــني(، أو إذا كان لديهــام بالفعــل معرفــة مبــارشة )نقــاش 

مجموعــات ســابقة(، فقــد تتأثــر أعــامل املجموعــة بهــذا املعطــى حيــث ســيكون لهذيــن 

املشــاركًني »أســبقية« عــى باقــي املُنتَدبــني وميكنهــام اســتحضار نقاشــات املجموعــة 

ــى  ــة ع ــات اضافي ــكان معلوم ــام ميتل ــام أنه ــام، ك ــة نظره ــى وجه ــة ع ــابقة للربهن الس

خــالف بقيــة املشــاركون. كــام ميكننــا أن نعتــرب أن اشــرتاك بعــض أفــراد العائلــة يف 

ــة قــادر عــى يُــرض بهــذا التنــوع املنشــود. بعــض الســامت بحكــم هــذه القراب

ــارون العيــش  فيــام يتعلــق بالســكن، يبــدو متــداوال يف الســياق التونــي ان األزواج يخت

عــى »مقربــة« مــن الوالديــن، ســواء كان ذلــك يف نفــس املنــزل )طابقــني، عــى ســبيل 

ــار زوجــني يعيشــان  ــال(، أو يف مــكان ال يبعــد كثــريا عنهــام. مــن املستحســن اختي املث

يف مســكن مســتقل، )الحالــة 1. أدنــاه(. إذا كان هــذا الــرط يفــرض قيــوًدا مجحفــة عــى 

االنتــداب، خاصــة بالنســبة لــأرس ذات الظــروف املعيشــية املتواضعــة، فمــن املمكــن 

التفكــري يف انتــداب زوجــني مــع طفليهــام الوحيديــن ويعيشــان يف مســكن )منــزل( 

ــرتك  ــاء املش ــذا الفض ــتقل يف ه ــاح مس ــان بجن ــا ينتفع ــام ولكنه ــع والديه ــرتاك م باالش

)الوضــع 2 أدنــاه(. مــن الــرضوري تفــادي حالــة الزوجــني الذيــن لديهــام أطفــال ويتشــاركان 

ــة 3(.  اإلقامــة مــع بالغــني آخريــن )الحال

يضعنا هذا التصنيف التفاضيل، أمام الوضعيات التالية:

ــع 	  ــون م ــن يعيش ــني الذي ــني املتزوج ــخاص البالغ ــداب لأش ــة االنت ــة 1 : أولوي الحال

ــزل( ــقة أو من ــتقل )ش ــكن مس ــم يف مس أطفاله

الحالــة 2 : يف املرتبــة الثانيــة، توظيــف األشــخاص املتزوجــني الذيــن يعيشــون مــع 	 

أطفالهــم يف منــزل مشــرتك مــع والديهــم و لكــن يتمتعــون بســكن مســتقل يف هــذا 

الفضــاء املشــرتك )منــزل مكــون مــن طابقــني(
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الحالــة 3: الوضعيــة التــي يجــب تفاديهــا: زوجــان يتقاســامن املســكن مــع والديهــام 	 

ــام. أو أصدقائه

عنــد االنتــداب، يجــب جمــع قــدر كاف مــن املعلومــات حــول الوضــع الشــخيص للمشــارك 

و بقيــة أفــراد أرستــه لضــامن التنــوع داخــل املجموعــة. يف هــذه الوضعيــة، تــم اعتــامد 

معياريــن أساســيني، أولهــام الوضــع االجتامعــي )املهنــة و املســتوى التعليمــي( ،و 

ثانيهــام الجنــس )بالنســبة  ملجموعــات التوجيــه األوىل لشــهر ديســمرب(، ينضــاف إليهــام 

معيــار آخــر ُمُهــم وهــو ضــامن أن ال يكــون أي فــرد بالــغ مــن األرسة  مصابــا بإعاقــة أو مــرض 

حــاد أو  مزمــن يتطلــب رعايــة خاصــة.

3. صفــات األشــخاص الذيــن ســيتم انتدابهــم يف املجموعــة البؤريــة 
)2018 )ديســمرب  األوىل 

ــطُوْن )مــن 20 إىل 59 ســنة( و متزوجــون و لهــم  ــني بالغــون و نًِش كل األشــخاص املنتدب

طفــالن ) مــن 6 إىل 16 ســنة(.

معايري االنتداب يف املجموعة األوىل:

سن املشاركني :  من 20 إىل 59 سنة	 

جنس املشاركني : التناصف بني الرجال والنساء.	 

مكان اإلقامة : النصف يف دوار هير و النصف اآلخر يف حي التضامن.	 

كــام هــو الحــال بالنســبة ملجموعــة االختبــار البؤرية، فهــذه املعايري ليســت كميــة فالهدف 

ــن  ــة. م ــكان اإلقام ــس وم ــث الجن ــن حي ــة م ــامل للمجموع ــّوع الش ــامن التن ــن يف ض يكُم

الــرضوري أن تعكــس املجموعــة أيضــا تنــوع وطبيعــة النشــاط واألوضــاع االجتامعيــة التــي 

ــس  ــاط والجن ــب النش ــع حس ــى توزي ــول ع ــة للحص ــن معين ــالل مه ــن خ ــا م ــن تناوله ميك

مطابــق للجــدول التــايل:
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املجموعنساءرجال 

1 1عاطل عن العمل

11 شؤون املنزل

112عامل يومي/حصائر/تاجر صغري

مدرس/موظف بسيط/أكلة 
خفيفة/تاكيس/ممرضة

224

طبيب/أستاذ جامعي/محامي/
مدير مدرسة

112

5510املجموع

كل مــا ســبق ذكــره، يحيــل إىل رســم بيــاين مثــايل دوره أن يحــايك الواقــع ويهــدف باألســاس 

إىل تحديــد النقــاط التــي يجــب أن تعريهــا الدراســة اهتاممــا خاصــا.

 توفّر أدالء االنتداب رسام بيانيا عاما لتقديم املعلومات وجمعها.
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امللحق 3

مكونات فصل التغذية بالنسبة للصنفني األساسيني من املواد

لحوم وأسامك وبيض

الوجبة * 

الكمية بالغرام
الكمية 
الشهرية

الثمن
امليزانية الشهرية 

باملليم

اآلخرينالطفل
معهد 
اإلحصاء

األسواق 
الشعبية

معهد 
اإلحصاء

األسواق 
الشعبية

اللحوم

2.0080100231226806269136196762214لحم الخروف

لحم بقري 
)الصدر(

0.3370100375188892140670868030

مرقاز )لحم 
بقري(

0.3370100375221162211682978297

لحم بقري 
بالعظام

0.338012044625522226411138610100

دجاج صناعي 
كامل

1.70801001965594861021168711990

صدر ديك 
رومي

0.8560807761266612947984210042

فخذ ديك 
رومي

1.70801001965715767701406313302

1.20801001387852285221182011820فخذ دجاج

0.85608077613015130151009510095صدر دجاج

األسامك

0.8701009003947268135542414رسدينة

0.4701004509188785941363538اإلسقمري

0.870100900177628203159927386تريلية

0.27010022510343505223281137مرجان

0.270100225137111051330862366بوري

0.670100675142881368196489238ورقة

0.73050383160001600061326132تن معلب

 

322732052681496519543بيض

* عدد الوجبات باعتبار 20 غداء.
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الغالل والخرض الطازجة

 
الوجبة 

*

الكمية بالغرام
الكمية / 

الشهر

امليزانية الشهريةالثمن

اآلخرينالطفل
معهد 
اإلحصاء

األسواق 
الشعبية

معهد 
اإلحصاء

األسواق 
الشعبية

الخرض الطازجة

القنارية مع 
القمم

0.42601205381233500664269

الجزر مع 
القمم

1.17701201525152194823201445

0.1260100135111859515080الكرنب

0.78100150130123676693080871القرع

البسباس 
مع القمم

0.387012049412931293638638

البصل 
الصيفي

2.546010027821439147040034089

اللفت مع 
القمم

0.211702004941440423711209

البصل 
األخرض

1.766010019291297121225022338

3.262025942113566128107005773الثوم الجاف

3.811702008928129014841151813251البطاطا

الطامطم 
الطازجة

4.368012068331345135679087845

القرع 
الصيفي

0.1610015026913301330358358

0.04150175909919918989الباذنجان

0.071501751353793795151الكرفس

0.978010011221317131714781478الخيار

القرنبيط 
)بروكلو(

0.177012022413051305293293

6.135090596799699659455945فلفل أخرض

4.5215201032404404417417مقدنوس

سالطة 
خرضاء

1.123060718730730730730

الغالل الطازجة

210015033461283175942935883بطيخ

41001506692896115359967714دالع
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110015016734980241283314036عنب طاولة

110015016732647264744284428قوارص

110015016733127312752315231تفاح

110015016735543554392739273موز

0.21001503353436343611501150إجاص

0.810015013384374437458535853تني

0.810015013381843184324662466خوخ

0.210015033522432243751751مشمش

*عدد الوجبات باعتبار 20 غداء
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امللحق 4

تحديد ميزانية السكن

اســتنادا إىل خصائــص الســكن التــي حددتهــا مجموعــات النقــاش، الســيام عــدد الغــرف 

و املســاحة، أجــر فريــق البحــث مســحا لعــروض اإليجــار التــي تســتجيب لهــذه الخصائــص 

ــرتة  ــس( يف الف ــة وتون ــروس ومنوب ــن ع ــة و ب ــربى )أريان ــس الك ــع لتون ــات األرب يف الوالي

ــم  ــد ت ــع Tunisiens annonce 10  و ق ــى موق ــاي 2019 ع ــري إىل م ــن فيف ــدة م املمت

إدراج 500 إعــالن خــالل هــذه الفــرتة.

الحظنــا وجــود إعالنــات تــم نرهــا أكــر مــن مــرة لذلــك اخرتنــا إعالنــا وحيــدا لتجنــب مــا 

يخلقــه التكــرار مــن خلــط وأُجــري االختيــار مــن خــالل رمــز اإلعــالن املرتبــط بــكل اقــرتاح.

خــالل الفــرتة املشــمولة بالدراســة، وقــع اختيــار حــوايل 200 إعــالن مختلــف )196( 

معروضــة عــى هــذا املوقــع وتتوافــق مــع الخصائــص التــي حددتهــا مجموعــات النقــاش.

ــا تلــك التــي كان إيجارهــا املقــرتح يســاوي أو يزيــد عــن  ــات، تجاهلن مــن بــني هــذه اإلعالن

ــار  ــذا اإليج ــث أن ه ــة البح ــربت مجموع ــات(. اعت ــن اإلعالن ــوايل 10% م ــار )أي ح 1000 دين
»ُمشــّط« و ال ياُلئــم الحــد األدىن مــن تكلفــة الســكن للزوجــني الذيــن يكفــالن طفلــني 

ــربى. ــس الك ــم تون ــان يف إقلي ويعيش

ــني  ــرروا ب ــالًن مل تتك ــي 182 إع ــار تغط ــر اإليج ــة لتقدي ــدة املتبع ــإن القاع ــة، ف يف النهاي

فيفــري ومــاي 2019 عــى املوقــع. يف يســتعرض الرســم البيــاين .1.  توزيــع اإليجــارات. 

ــم تضمينهــا كذلــك يف الجــدول املــوايل. ــع ت بعــض الخصائــص املميــزة لهــذا التوزي

يســاوي اإليجــار الشــهري الوســيط )بــني 50% أقــل وأعــى إيجــا ر مقــرتح باإلعالنــات( 600 

دينــار وهــو قريــب مــن املعــدل )603 دينــار(. يفــرس هــذا باســتبعاد 10% مــن اقرتاحــات 

اإليجــار األكــر ارتفاعــا.
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توزيع اإليجار لقاعة جلوس و3 غرف بتونس الكربى )فيفري – ماي 2019(

)Tunisie annonce(»املصدر: قراءات عى موقع »تونيزي أنوس

 

يف دراســة رائــدة باململكــة املتحــدة، اعتمــد الباحثــون عــى الربــع األول لتقديــر معلــوم 

الكــراء. يف هــذا املــروع النموذجــي، اعتــربت مجموعــة البحــث، نظــرا لطريقــة جمــع 

املعطيــات )عــرب اإلنرتنــت(، أن توزيــع اإليجــار ال ميثــل بالــرضورة مجمــل عــروض اإليجــار 

املقرتحــة يف  تونــس الكــربى. بإمــكان األرس اللجــوء إىل وســائل أخــرى )إعالنــات، معلقــات 

أو البحــث بشــكل شــخيص...( لالســتعالم حــول توفــر مســكن للكــراء. لــذا، تقــرر االعتــامد 

ــرُتًِح هــذا املعلــوم عــى مجموعــات النقــاش  عــى قيمــة العــر األول أي 450 دينــار. اُقْ

التــي صادقــت عليــه.

الخصائص املميزة لتوزيع اإليجار

)قاعة جلوس و 3 غرف يف تونس الكربى من فيفري إىل ماي 2019(

معلوم الكراء )دينار/ شهر( 

603املعدل

600الوسيط

500الربع األول

450العرش األول

Tunisie annonce املصدر: قراءات عى موقع
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تضــاف لإليجــار نفقــات مختلفــة )خاصــة اســتهالك املــاء والكهربــاء(. وقــدرت هــذه النفقــات 

باالســتناد إىل املســح الخــاميس حــول امليزانيــة واالســتهالك ومســتوى عيــش األرس.

يف تونــس الكــربى، متثــل مصاريــف الطاقــة والســوائل )أساســا املــاء والكهربــاء و الغــاز( 

26% مــن قيمــة اإليجــار )الفعــيل أو مــا يعادلــه( يف ســنة 2015 فتــم الرتفيــع يف معاليــم 
االيجــار وفقــا لذلــك.

ــا  ــة الدني ــرا للميزاني ــل تقدي ــي متث ــارا وه ــل إىل 567 دين ــكن تص ــة الس ــاميل ميزاني إن إج

ــار و  ــى اإليج ــنوية ع ــة الس ــار الرضيب ــني االعتب ــذ بع ــة دون أن نأخ ــكن للعائل ــني مس لتأم

ــة. ــة العادي ــف الصيان مصاري
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امللحق 5

تحديد ميزانية الصحة

وقــع احتســاب ميزانيــة الصحــة فصــال فصــال و باألخــذ بعــني االعتبــار مــن جهــة الحاجيــات 

التــي عــربت عنهــا مجموعــات املناقشــات و مــن جهــة أخــرى معــدالت اســرتجاع املصاريــف 

ــدم(  ــل ال ــات و 75% لتحالي ــرض ) 70% للفحوص ــى امل ــني ع ــي للتأم ــدوق الوطن ــن الصن م

ــدوق(.  ــددها الصن ــي مل يس ــة الت ــن القيم ــس)80% م ــم بتون ــة للتعلي ــة الوطني و التعاوني

ــم احتســاب الباقــي عــى كاهــل  ــة. وقــد ت تنطبــق هــذه النســب عــى التعريفــة التعاقدي

األرسة بخصــم الســداد مــن الكلفــة الفعليــة وفقــا للتعريفــات املعمــول بهــا يف هــذا النــوع 

مــن الخدمــات. جميــع عنــارص الحســاب تــم تضمينهــا يف الجــدول 1.
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ــدم لــأرسة الواحــدة إىل  ــار كل هــذه العنــارص، تصــل نفقــات الفحوصــات وتحاليــل ال باعتب

ــات إىل  ــا املجموع ــي حددته ــة الت ــة الرعاي ــؤدي تكلف ــدول 3(. ت ــنويا )ج ــارا س 838.8 دين
مســاهمة إجامليــة للصنــدوق الوطنــي للتأمــني عــى املــرض قدرهــا 376.8 دينــارا ســنويا 

وهــو أعــى مــن قيمــة الســقف الــذي حــدده الصنــدوق، لذلــك اقتــرت املســاهمة عــى 

ــل  ــا، تتحم ــارا. ختام ــة إىل 122.2 دين ــاهمة التعاوني ــة مس ــل قيم ــام تص ــة ك ــك القيم تل

ــدوق  ــن الصن ــاهمة كل م ــاب مس ــد احتس ــنويا بع ــارا س ــدره 366.6 دين ــا ق األرسة مبلغ

الوطنــي للتأمــني عــى املــرض والتعاونيــة.

جدول 3: املصاريف واسرتجاع املصاريف ومساهمة األرسة بالنسبة 

للفحوصات و تحاليل الدم

املصاريفعدد 

اسرتجاع املصاريف
مساهمة 

األرسة الصندوق الوطني 
للتأمني عى املرض

التعاونية الوطنية 
للتعليم بتونس

الجملة

فحوصات )الكلفة بالدينار(

10300126.043.2169.2130.8طب عام

15021.07.228.221.8روماتيزم

15021.07.228.221.8طب العيون

210042.014.456.443.6طب التوليد

618075.625.9101.578.5طب األسنان

20680285.697.9383.5296.5الجملة

تحاليل الدم ) الكلفة باملليم(

485605400144068401720عينات وريدية

286704950132062702400نسبة السكري

286704950132062702400نسبة الكرياتني

2115606600176083603200نسبة الكوليسرتول

نسبة الدهون 
الثالثية

223120132003520167206400

فحص دموي كامل 
NFS46936039600105605016019200

228900165004400209008000الرتانسمينات

18158840912002432011552043320املجموع

838.8376.8122.2499.0339.8املجموع قبل بلوغ األسقف

838.8350.0122.2472.2366.6املجموع بعد بلوغ األسقف
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بالنســبة للــدواء، فــإن احتســاب املســاهمة أكــر صعوبــة ألن معــدل اســرتجاع املصاريــف 

يختلــف حســب فئــة األدويــة )حيويــة – أساســية – وســيطة – غــري رضوري(. أوىص الخبــري 

ــة يف  ــاهمة العائل ــإن مس ــايل ف ــف، وبالت ــرتجاع املصاري ــبة الس ــار 50% كنس ــي باختي الطب

هــذا الفصــل مــن الرعايــة يصــل إىل 250 دينــارا ســنويا.

أّمــا اختبــارات التقــيّص، فــريى املشــاركون أنــه ميكــن للبالغــني الحصــول عــى رعايــة 

مجانيــة، ســواء يف مســتوصف أو يف أي نــوع آخــر مــن الهيــاكل الصحيــة )مركــز التنظيــم 

ــارات. ــذه االختب ــة له ــة إضافي ــة تكلف ــل األرسة أي ــك ال تتحم ــيل(. لذل العائ

ــم إجــراء حســاب محــدد يحتفــظ  بخصــوص نفقــات النظــارات وفحوصــات طــب العيــون، ت

باالحتياجــات التــي عــربت عنهــا املجموعــات وتواتــر مســاهمة الصنــدوق الوطنــي للتأمــني 

عــى املــرض، وهــي:

اسرتجاع 50 دينارا كل 4 سنوات عن إطار النظارات والبلور.	 

اسرتجاع 30 دينارا كل سنتني عن بلور النظارات.	 

ــدم تتجــاوز الســقف املحــدد للصنــدوق  ــة وتحاليــل ال نظــرا ألن نفقــات الفحوصــات الطبي

الوطنــي للتأمــني عــى املــرض، اقتــر الحســاب يف هــذه الحالــة عــى مســاهمة التعاونية 

يف ســداد عيــادات طــب العيــون.  متثــل مســاهمة األرسة 137.8 دينــار ســنويا أي 11.5 

ــدول 4(. ــهر )ج ــارا يف الش دين
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جدول 3: النفقات والسداد بالنسبة للنظارات وفحوصات طب العيون

العائلةالكهلالطفل 

مصاريف النظارات

120.0120.0120.0إطار النظارات )الثمن بالدينار(

0.50.250.75التواتر السنوي

60.060.060.0بلور النظارات )الثمن بالدينار(

0.50.51.0التواتر السنوي

90.060.0150.0مجموع املصاريف السنوية

سداد مصاريف النظارات

50.050.050.0إطار النظارات و البلور )القاعدة بالدينار(

0.250.250.5التواتر السنوي

30.030.030.0بلور النظارات )القاعدة بالدينار(

0.50.51.0التواتر السنوي

27.527.555.0جملة اسرتجاع املصاريف

62.532.595.0الباقي عىل كاهل األرسة يف السنة

5.22.77.9الباقي عىل كاهل األرسة يف الشهر

فحوصات طب العيون

50.050.050.0سعر الوحدة

0.50.51.0التواتر السنوي

25.025.050.0الكلفة السنوية

االحتساب قبل األسقف

سداد الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض 
و التعاونية الوطنية للتعليم بتونس

14.1014.1028.20

10.9010.9021.80مساهمة األرسة يف السنة

0.910.910.91مساهمة األرسة يف الشهر

االحتساب بعد األسقف 

سداد التعاونية الوطنية للتعليم )الصندوق 
الوطني للتأمني عىل املرض=0(

3.63.67.2

21.421.442.8مساهمة األرسة يف السنة

1.781.783.75مساهمة األرسة يف الشهر

ميزانية النظارات وعيادات طب العيون

مساهمة األرسة شهريا

3.626.129.73قبل األسقف

4.496.9911.48بعد األسقف
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ــن  ــل م ــي أق ــذا الباق ــون ه ــهر، ويك ــارا يف الش ــوايل 60 دين ــاهمة األرسة إىل ح ــل مس تص

ــدول 5(. ــة )ج ــدى العائل ــارات ل ــف النظ ــاب مصاري ــا غي ــو افرتضن ــار( ل ــك )48 دين ذل

جدول 4: النفقات والسداد و مساهمة األرسة يف أهم فصول الرعاية 

الصحية

 
املصاريف 

السنوية

مساهمة األرسةاسرتجاع املصاريف
النسبة املئوية 

للباقي

الصندوق 
الوطني 

للتأمني عى 
املرض

التعاونية 
الوطنية 
للتعليم

يف السنةاملجموع
يف 

الشهر
دون 

النظارات
مع 

النظارات

فحوصات و 
تحاليل

788.8350.0115.0465.0323.827.056.445.5

250.0250.0250.026.843.635.1 500.0دواء

املجموع 
دون 

النظارات
1288.8350.0365.0715.0573.847.8100.080.6

النظارات 
وفحوصات 

طب العيون
200.055.07.262,2137,811,5 13.4

املجموع 
العام

1488.8405.0372.2777.2711.659.3 100,0

 

إىل جانب الباقي، ال بد من إضافة كلفة التأمني التكمييل أي:

2.5% من األجر الخام للقرين املدرس	 

10 دنانري للقرين الذي ال ميتهن التدريس )فرضية الشغل(	 

ديناران )2 دينار( لكل طفل	 

يكون املجموع 51.5 دينارا يف الشهر.
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العائلةالطفل 2الطفل 1القرين 2القرين 1 

مساهمة التعاونية الوطنية للتعليم
 ) قرين مدرس و قرين ال ميتهن التدريس(

األجر 
الخام

 1500.0   

مساهمة 
التعاونية

10.037.52.02.051.3

 

ــار + 51.5  ــار )59.3 دين ــة 110.8 دين ــة للصح ص ــة املخصَّ ــة الُجملي ــة امليزاني ــون قيم تك

ــد  ــر عن ــاكل النظ ــاب مش ــال غي ــار )99.3( يف ح ــن 100 دين ــل م ــض إىل أق ــار(. وتنخف دين

كل أفــراد العائلــة.
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